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V Á Ž N É   V A R O V Á N Í

V mládí bývá člověk DUTÝ 
a na stará kolena NADUTÝ.
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Úvod: marketing pro každého?
Předložená práce je stručným shrnutím základních principů marketingu. Snažil jsem se ji 
psát srozumitelným způsobem a vysvětlit běžným čtenářům, v čem spočívá podstata mar-
ketingu. Je důležité si uvědomit, že v tržním prostředí se marketing dotýká každého, tedy 
nejen manažerů a podnikatelů. Proto bychom o něm měli vědět, a hlavně si ho pozorně 
všímat všude, kde se s ním setkáváme. Je stále víc součástí našeho každodenního života, 
naší reality a navíc nám život i realitu mění. Byl bych potěšen, kdybychom si po přečtení 
předkládané knihy začali přesněji uvědomovat, jak na nás marketing působí, jak ovlivňuje 
naše myšlení a chování. 

Týká se nás minimálně ve třech následujících situacích. Předně jako zákazníků. Vždyť 
dnes a denně nakupujeme v hypermarketech a supermarketech nejrůznější zboží nebo vyu-
žíváme širokou nabídku služeb (veřejnou dopravu, kulturní a sportovní akce, zdravotnická 
zařízení). A všude tam se stáváme, ať o tom víme nebo ne, ať chceme nebo nechceme, objek-
tem působení nejrůznějších marketingových nástrojů a postupů. Bez nich se dnes neobejdou 
například ani politici ve volební kampani, jak si ukážeme hned v 1. kapitole.

Za druhé si možná ani neuvědomujeme, jak často a snadno se stáváme dokonce nepla-
cenými marketingovými pomocníky. Mnozí již byli osloveni agenturami marketingového vý-
zkumu, aby odpověděli jako respondenti na jejich nejrůznější dotazy, z nichž potom výrobci 
a prodejci usuzují, co dalšího by nám ještě mohli nabídnout. Každý z nás také občas svým 
známým, přátelům či spolupracovníkům doporučí restauraci, kde se dobře vaří, fi lm, který 
se mu líbil, nebo cestovní kancelář, s níž byl spokojen na dovolené. Pro majitele restaurace, 
kina či cestovní kanceláře je to propagace k nezaplacení. Stejně je tomu v případech, kdy 
nosíme nejrůznější reklamní předměty v podobě triček, deštníků, igelitových tašek. 

Dokonce do třetice – každý z nás je také produktem, který vstupuje a nabízí se na trhu 
například jako pracovní síla. Můžeme tedy sami na sobě využívat všech v knize uváděných 
marketingových nástrojů a postupů (marketingový mix, marketingový informační systém).

I když je předložená publikace psána pro každého, byl bych rád, kdyby přišla vhod 
v prvé řadě manažerům a podnikatelům, kteří s marketingem začínají a chtějí se o něm 
dovědět víc. Zejména pro ně jsou na konci každé kapitoly zcela konkrétní a stručné Rady 
pro začátečníky.

Vlastní text je rozdělen do tří částí, v nichž se čtenář postupně dozví, co je podsta-
tou marketingu a marketingového řízení, jaké se používají marketingové nástroje a postupy 
a konečně co to jsou a jak se mohou projevovat jeho specifi ka. Za jednotlivými kapitolami 
jsou vždy Konkrétní příklady. Jejich smyslem je ilustrovat a přiblížit čtenářům v kapitole pro-
bírané problémy na reálné situaci. Po nich následují Otázky k procvičení. S jejich pomocí by 
si měl čtenář sám ověřit, do jaké míry porozuměl a zvládnul probíranou látku. 
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Mnohé pasáže se týkají využití marketingu na zahraničních trzích. Konkrétně se jedná 
o příklady za kapitolami 3, 4, 13, 14 a samozřejmě hlavně o celou 15. kapitolu, zcela věnova-
nou těmto otázkám. Právě na zahraničních trzích je totiž aplikace marketingu, jeho nástrojů 
a postupů ještě potřebnější než na trhu domácím, který známe jaksi přirozenou cestou – žije-
me zde, díváme se kolem sebe, sledujeme zdejší sdělovací prostředky. 

I tentokrát je akcentována také domácí tradice a kořeny marketingu, jak je podle mého 
přesvědčení představuje podnikatelská činnost Tomáše Bati ve 20. a 30. letech minulého 
století. I když sám zřejmě neznal a ani nepoužíval pojem marketing, jeho každodenní prá-
ce byla průkopnicky marketingová. Minimálně v našich poměrech, jak o tom svědčí dále 
uváděné konkrétní příklady z jeho praxe. Mohly by se stát inspirací právě pro začínající 
manažery a podnikatele.

Třetí, aktualizované vydání je rozšířeno především o příklady Franchising v Orea Ho-
tels v kapitole 13 a Projekt Partnerství pro místní rozvoj ve Znojmě v poslední kapitole 17.

Brno – Znojmo, září 2011
M. F.
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Část I

Marketing a marketingové řízení

V úvodní části si objasníme podstatu marketingu. Rozebereme si 

jeho principy, defi nici, základní pojmy, podnikatelské koncepce, 

ale nezapomeneme ani na negativní vlivy na chování zákazníků 

a vůbec na celou dnešní, výrazně na konzum orientovanou spo-

lečnost. Také si vysvětlíme, co se rozumí pod pojmem „marketin-

gové řízení“ a zároveň si ukážeme jeho čtyři hlavní, vzájemně na 

sebe navazující nástroje – marketingové strategie, marketingový 

plán, analýzu marketingového prostředí a analýzu portfolia.
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1. kapitola

Podstata marketingu

Na počátku 21. století vstupuje marketing do nové, zřejmě ještě dynamičtější fáze. Zejména 
díky pokroku v oblasti informačních a komunikačních technologií lze očekávat velké změ-
ny ve vzájemném propojení a komunikaci mezi podniky a jejich zákazníky. Právě samotný 
pojem komunikace by si zasloužil větší pochopení a pozornost. Do jisté míry se lze totiž na 
celý marketing dívat jako na komunikaci se zákazníkem. Stručně a zjednodušeně je mož-
né vyjádřit komunikační podstatu marketingového přístupu následujícím obrázkem č. 1-1. 
Vyplývá z něj, že jádrem marketingového přístupu je především znalost zákazníka. Na zákla-
dě marketingových informací (získaných například marketingovým výzkumem nebo mar-
ketingovým zpravodajstvím) o zákazníkových potřebách i o nabídce konkurence se pro něj 
snažíme připravit jemu lépe odpovídající nabídku (tzn. marketingový mix) a potom vyhod-
nocujeme (opět například marketingovým výzkumem), jak na ni zareagoval (marketingové 
informace o chování zákazníka).

Předně by tedy uvedení nabídky na trh mělo být odpovědí na zákazníkovy potřeby a reak-
cí na nabídku konkurence. To naznačuje horní polovina obrázku. Je jasné, že naše nabídka 
by měla být pro zákazníka v něčem lepší než to, co mu doposud předkládala konkurence. 
V opačném případě nemá smysl, abychom ji vytvářeli.

Ve druhé polovině obrázku je potom znázorněno sledování odezvy jak ze strany zákaz-
níka, tak i konkurentů.

Marketingový přístup si lze v ideální podobě představit tak, že dříve než začneme něco 
vyrábět a prodávat, zjistíme si, zda to budou zákazníci chtít. Jinými slovy: budeme nabízet to, 
o čem jsme díky znalosti marketingových informací z trhu přesvědčeni, že vzbudí pozornost 
a zájem zákazníků a že se bude dobře prodávat. 

V praxi je však situace obvykle složitější, neboť již dávno produkt vyrábíme, máme ho 
ve víc než dostatečném množství na skladě či dokonce na prodejních pultech. Zde potom 
využíváme marketingový přístup alespoň k  dodatečnému vhodnému nastavení dalších 
složek marketingového mixu (cena, distribuce, propagace), přesně zacílíme nabídku na nej-
vhodnější segment trhu, poskytneme zákazníkům něco navíc (rozšířený produkt) či dob-
ře zvolíme pozici (positioning) vůči nabídce konkurence. Ale i v tomto případě sledujeme 
pomocí marketingových informací reakce zákazníků a konkurence.

Bohužel oproti této ideální marketingové představě je situace v  našich podnicích 
stále podstatně jiná. Ani vedoucím řídícím pracovníkům není radno pokládat otázku „co 
je to marketing“. Většinou se totiž pořád ještě domnívají, že se jedná o nějaká kouzla nebo 
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Obr. 1-1: Komunikační podstata marketingu
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triky, jimiž je možné vnutit zákazníkům zboží nebo služby, o které není na trhu zájem, pří-
padně o nějaký mimořádně účinný způsob prodeje nebo propagace. I když tedy povědomí 
o  marketingem nabízených možnostech není stále na dostatečné úrovni, v  praktickém, 
každodenním životě nás – ať už jako výrobce, distributory či dokonce zákazníky – ovliv-
ňuje víc, než bychom si mnohdy přáli. Vždyť s marketingem se dnes potýkáme doslova na 
každém kroku: ve sdělovacích prostředcích, v obchodech, na ulicích i na silnicích. Tedy 
nejen v podobách hypermarketů, reklamy či podpory prodeje. Marketing zahrnuje celou 
řadu dalších konkrétních projevů, které kolem sebe vidíme dnes a denně, jako jsou úroveň 
vypracovaného designu produktu a jeho obalu, způsoby jeho prodeje a dodání zákazníko-
vi, stanovení oboustranně akceptovatelné ceny či následný problém likvidace odpadů, ale 
také vyzvání k účasti při marketingovém výzkumu, ba dokonce prezentace jeho výsledků 
ve sdělovacích prostředcích.

Na rozvinutých trzích převyšuje nabídka nad poptávkou. Je zde velmi silná a  tvrdě 
soutěžící konkurence. Nároky zákazníků rostou. Dnes už nestačí nabízet jim co nejlepší, 
co nejkvalitnější produkt. Jsou zvyklí, že jeho cena bude pro ně maximálně výhodná a způ-
sob prodeje (dodání) vysoce komfortní, spojený s bezpočtem doprovodných, doplňkových 
služeb a výhod. Není tedy divu, že jedním z nejaktuálnějších a nejnáročnějších úkolů, jimž 
se v současnosti marketing věnuje, je otázka udržení zákazníka, dosažení jeho co nejvyšší 
věrnosti, loajality. Proto taková pozornost a péče o jeho spokojenost. 

Jak uvádí P.  Mudie [1], spokojenost zákazníků je ovlivněna takovými aspekty, jako 
jsou:

• produkt – jeho návrh a zpracování, včetně kontroly kvality a přitažlivého 
designu,

•  prodejní aktivity – zahrnující marketingovou komunikaci a monitorování 
prodejních mezičlánků,

• poprodejní aktivity – záruky, náhradní díly, servis a okamžitá pomoc záka-
zníkovi s nenadálým problémem,

• kultura organizace (podniku) na všech úrovních.

Marketing se realizuje v podmínkách tržní ekonomiky. Trh (angl. market) je místem, 
kde naše nabídka prochází dvojnásobnou konfrontací. Předně se prověří, nakolik ta odpovídá 
potřebám, přáním, požadavkům, ale také možnostem zákazníků. Následně je poměřována 
s nabídkou konkurence. Pokud zákazníky zaujme a v některém ohledu předčí konkurenci, 
může dojít ke směně, k prodeji. 

Například ve volební kampani nabízejí politici a politické strany občanům svá řešení nej-
různějších ekonomických, politických a sociálních problémů. Často je koncentrují do jednodu-
chých volebních programů či dokonce hesel (sloganů). V předvolební kampani je všemožně pro-

Kapitola 1 | Podstata marketingu
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pagují voličům. Snaží se je přesvědčit, aby šli k volbám a tam dali svůj hlas právě jejich straně, 
což není nic jiného než výběr a směna, jako třeba při nákupu pracího prášku, kde si vybíráme 
různé značky a balení.

Jak píší G. J. Hooley, J. A. Saunders a N. F. Piercy [2], základní principy marketingu lze 
shrnout do následujících pěti bodů:

1. zákazník je v centru pozornosti veškerého dění v podniku – z toho plyne 
požadavek systematického sledování (výzkumu) zákazníkových přání a potřeb 
a z něj vypracovaného způsobu, jak je dokážeme uspokojit. Je také zřejmé, 
že jedině samotný zákazník je schopen náležitě posoudit, nakolik podnik 
skutečně uspokojuje jeho potřeby a pomáhá řešit jeho problémy,

2. zákazník nekupuje produkt, ale to, čím pro něj může být užitečný, v čem mu 
může vypomoci. Zákazníka na prvním místě nezajímají technické parame-
try produktu, ale užitek (benefi t), který mu je produkt schopen poskytnout. 
Například zemědělci pěstují konkrétní odrůdu jablek, obchodníci prodávají 
jablka a další ovoce, ale zákazníci u nich nakupují vitamíny, zdravou výživu, 
zdraví, delší věk, něco na chuť atd.,

3. marketing je příliš významný, než aby se mu věnovalo pouze marketingové 
oddělení (ať takový útvar v podniku je, nebo není) – marketing dělají všichni 
zaměstnanci podniku, dotýkají se ho všechny činnosti, jež jsou v kontaktu se 
zákazníkem a mají vliv na jeho spokojenost – od vrátných, telefonistek přes 
dělníky a techniky až po nejvyšší vedení. Proto poznatky o zákaznících (z mar-
ketingového informačního systému) by měly být přístupné všem zmíněným 
zaměstnancům, nejen pracovníkům marketingového oddělení,

4. trhy jsou heterogenní – proto je musíme segmentovat, o tom si uvedeme 
více, a to včetně konkrétního příkladu segmentace obyvatel České republiky, 
v 9. kapitole,

5. trhy a zákazníci se neustále mění – zejména díky nové nabídce, inovacím 
a možnostem uspokojovat nová přání a potřeby. 

Marketing lze tedy ve stručnosti chápat jako souhrn nástrojů a postupů, s jejichž pomocí 
se snažíme zvýšit pravděpodobnost uspět na trhu, dosáhnout na něm svých cílů. O tom, že tyto 
cíle mohou být v jednotlivých konkrétních případech rozdílné, a hlavně že existují v nejrůz-
nějších sestavách, si více uvedeme hned v následující 2. kapitole. 

Zejména v komerční sféře je smyslem marketingu usnadnit směnu. Jak v tom může být 
nápomocný? Předně tím, že nabízejícímu poskytne marketingové informace (viz 7. kapitola) 
o potřebách, přáních, ale i socioekonomických podmínkách zákazníků. Díky tomu je možné 
připravit nabídku tak, aby v maximální míře odpovídala představám a možnostem kupu-
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jících, což nepochybně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného završení vzájemné transakce. 
Navíc nástroje marketingové komunikace (viz 14. kapitola) jsou schopny potřeby a přání 
zákazníků ovlivňovat. Nesporně opět takovým směrem, aby byla nabídka co nejvíc poptá-
vána.

Trh je velice nemilosrdný nástroj na prověření nabídky. Z nových podniků a produktů 
se v dnešním tvrdém konkurenčním boji dokáže prosadit pouze nepatrné procento. Velká 
většina neuspěje. Abychom toto nebezpečí co nejvíc minimalizovali, nabízí se možnost vy-
užít marketingu, jeho nástrojů a postupů. Ovšem i při jejich sebelepším využívání nejsme 
schopni riziko podnikání nikdy zcela eliminovat. Proto je nutné věnovat maximální pozor-
nost vedle zákazníků také konkurentům. Často mohou přijít s  nápadem, který odpovídá 
potřebám a přáním zákazníků lépe než naše nabídka. 

Na druhé straně – to, že naše nabídka i přes veškeré využití marketingových nástrojů 
a postupů nakonec na trhu neuspěje, ještě neznamená, že musí být zákonitě špatná. Někdy 
například předbíhá čas, přichází příliš brzy a zákazníci tak dávají momentálně přednost ně-
čemu jinému. Zejména u inovací (například v oblasti umění a vědy) nemusí být novátorství 
ihned náležitě oceněno a přijato. Skutečné kvality a jedinečnost mohou být trhem nepocho-
peny. Je možné, že k tomu zákazníci dospějí později, ale může se i stát, že se tak nikdy nesta-
ne. Jako součást našeho života a světa je také trh náležitě krutý. Rozhodně není objektivní, 
nestranný, natož pak spravedlivý. Dokazuje pouze to, že určitou nabídku zákazníci akceptují, 
a jinou nikoli. To však neznamená, že jedna je v každém ohledu lepší než druhá. Pouze je 
úspěšnější, lépe se prodává, představuje pro zákazníky větší hodnotu. Zejména o samotném 
produktu bychom z toho neměli vyvozovat, že když je na trhu úspěšný, musí být nutně nej-
lepší. Jeho hodnota pro zákazníka ještě automaticky neznamená i obecnější hodnotu vyššího 
řádu – tedy pro svět, pro život nebo dokonce pro lidstvo. Proto by úspěch na trhu nemusel být 
jediným, natož hlavním kritériem veškerého našeho konání.

Defi nice marketingu

Co je podstatou marketingu coby komunikace se zákazníkem? Schopnost učinit z nabídky 
a spotřeby produktu odpovídajícího zákazníkovým potřebám mimořádný, nezapomenutelný 
zážitek – hodnotu. Například jsou situace, kdy je víno vhodnější než voda. Třeba se jedná 
o slavnostní příležitost. Jenže ne všichni mohou pít alkohol. Někdo ze zdravotních důvo-
dů, jiný má řídit vozidlo nebo kvůli dalším následným povinnostem. Vyvstává zde tedy 
potřeba nealkoholického vína. Jeho nabídka včetně balení, ceny, distribuce a propagace by 
měly spotřebitele ubezpečovat o tom, že když se takového vína napije, bude mít pocit, že je 
to víc než víno. Jeho upřednostněním totiž prokazuje ohleduplnost, smysl pro bezpečnost 
a zdraví sebe i svého okolí.

Kapitola 1 | Podstata marketingu
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V  literatuře můžeme najít celou řadu defi nic marketingu. Spokojíme se však pouze 
s jedinou, s novou defi nicí Americké marketingové asociace z roku 2004. [3] Vymezuje mar-
keting jako „činnost organizace a soubor procesů pro vytváření, komunikaci a poskytnutí 
hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, že z něj mají 
prospěch organizace i její klíčové veřejnosti (stakeholders)“. Klade tedy důraz především na 
to, že organizace dodává zákazníkovi hodnotu, přičemž prospěch z toho má nejen ona sama, 
ale spolu se zákazníkem i nejrůznější další skupiny veřejnosti.

Jak bychom měli pojem „hodnota“ v marketingu chápat? Rozhodně v širším smyslu, 
než jaký nabízejí ekonomická pojetí typu „množství práce“, „ztělesněná práce“, „užitek“ 
apod. Pro potřeby marketingu bychom mohli hodnotu vymezit jako význam nabídky pro 
zákazníka i pro společnost. Jde tedy o to, co nabídka znamená pro zákazníka i pro společ-
nost, co jim přináší, co jim dává. V tomto smyslu je tedy hodnota společensky podmíněná 
a proměňuje se podle konkrétních individuálních, časových i místních souvislostí. 

Hodnota nabídky pro zákazníka určitě není pouze záležitostí produktu, ale má širší 
podstatu. Je dána nejrůznějšími, právě individuálním vnímáním podmíněnými kombina-
cemi také dalších prvků marketingového mixu (cena, distribuce, propagace atd.) a  jejich 
složkami (jako mohou být slevová akce, umístění prodejny, přitažlivý sponzoring atd.). 
Hodnotou se tedy pro zákazníka může stát například i méně kvalitní produkt, má-li přízni-
vou cenu, přitažlivou propagaci a je snadno dostupný. 

Pokusíme-li se charakterizovat podstatu marketingu co nejjednodušším a nejsrozu-
mitelnějším způsobem, můžeme konstatovat, že marketing slouží ke zjišťování a  hodnot-
nému uspokojování lidských potřeb prostřednictvím směny. K tomu využívá takových mar-
ketingových nástrojů a postupů, jaké představují marketingový výzkum, segmentace trhu, 
marketingový mix, marketingový plán a mnohé další, o kterých bude pojednáno v násle-
dujících kapitolách. 

Marketing se ve svém pojetí výrazně odlišuje od pouhého prodeje zboží. Zatímco 
prodej se snaží přimět zákazníky k nákupu zboží, které podnik již vyrobil a má na skladech, 
případně na prodejních pultech, marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával, co 
má pro zákazníka hodnotu, a to tím, že nejprve jeho potřeby a přání zjišťuje a přizpůsobuje 
jim jak své produkty, tak také jejich cenu, způsob prodeje, propagaci, design, balení a další 
složky marketingového mixu.

Někdy bývá marketing označován za fi lozofi i. Bohužel se nacházíme v období, kdy se 
v podnikání nosí chlubit se nejen bohatstvím a majetkem, ale ještě také svojí „marketingo-
vou fi lozofi í“. Zcela běžně se za ni považují kdejaké primitivní otázky každodenního fun-
gování takových prozaických institucí, jakými jsou dejme tomu cementárny, fi nanční ústa-
vy či taxislužby. Při jejich řešení už nestačí mít „pouhou“ koncepci, přístup. To je na dnešní 
dobu málo. Jedině fi lozofi e je dost dobrá. Přitom kdo trochu zabrousil do jejích tajů, dobře 
ví, že opravdový, nedevalvovaný význam slova „fi lozofi e“ znamená „lásku k moudrosti, 
k vědění“. Jejím obsahem jsou nejobecnější a nejzákladnější otázky našeho života a jeho 
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smyslu – proč jsme na světě, co tady děláme, odkud jsme přišli. Jde v ní o hledání a tázání 
se po počátečním. Filozofi e představuje „pokus člověka vyřešit svým myšlením hádanku 
bytí okolního světa i vlastního nitra“. Jde v ní o to, „zařadit jednotlivé životní jevy do velké, 
všeobjímající souvislosti, nalézt jejich společný smysl a také spojit výsledky jednotlivých 
věd v jednotný obraz světa, ve světový názor“. [4]

Filozofi e se tedy zabývá vším, ale zdaleka ne všechno je možné označit za fi lozofi i. Ta se 
snaží propojit a zobecnit všechny poznatky o našem životě a světě. Může sice refl ektovat pro-
blémy fungování a přístupy jednotlivých aktérů na trhu, ale ne každý marketingový přístup 
k trhu je hned fi lozofi í. Tím spíše, že „obrácenému světu“ fi lozofi e je na rozdíl od „zdravého 
rozumu“ podnikatelské praxe na hony vzdálen požadavek hmatatelného užitku. Koneckon-
ců po tisíciletí vypracovávali fi lozofi cká učení největší myslitelé a osobnosti. Dodnes se jejich 
učení studuje na školách po celém světě a je víc než jisté, že nic z toho, co na veřejnosti a ve 
sdělovacích prostředcích zástupci cementáren, fi nančních ústavů či taxislužby hlásají, stejně 
jako veškerá marketingová teorie, natož potom běžná praxe, se naštěstí do učebnic fi lozofi e 
nikdy nedostanou a pozicí Aristotela, Kanta či Heideggera neotřesou.

Obr. 1-2: Filozofi e a fi lozofové u každé pokladny

Kapitola 1 | Podstata marketingu
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Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům

Při svých každodenních aktivitách musí každý podnik komunikovat se svým okolím, musí 
zjišťovat momentální situaci na trhu, vyhodnocovat ji a snažit se zvolit ten nejvhodnější způ-
sob, jak své zákazníky a obchodní partnery oslovit, jak a jakou pro ně připravit nabídku a jak 
jim ji dodat. Soubor těchto opatření se označuje termínem podnikatelská koncepce. Podnik 
tím určuje svůj vztah k svému marketingovému okolí, zejména k zákazníkům a konkuren-
tům. Obecně se hovoří o následujících pěti podnikatelských koncepcích, a to o: 

• výrobkové,
• výrobní,
• prodejní,
• marketingové,
• sociální.

I když samotná marketingová koncepce představuje jeden ze základních pilířů všech 
aktivit moderního podniku, předcházely jí vývojově koncepce výrobková, výrobní a pro-
dejní. V celé řadě podnikatelských oblastí se ve větší či menší míře uplatňují dodnes. Na 
podnikatelské koncepce navazují, jak si ukážeme hned v následující 3. kapitole, marketin-
gové strategie. 

Co si konkrétně máme pod těmito jednotlivými koncepcemi představit? 
Výrobková koncepce nabízí zákazníkům výjimečné produkty. Ty jsou něčím jedi-

nečné, nové, vysoce kvalitní, dokonale fungují, mají vynikající design. Jejich zákazníci jsou 
samozřejmě ochotni za tyto mimořádné produkty zaplatit i mimořádnou cenu. Výrobkově 
orientované podniky se proto zaměřují na produkci špičkových produktů a na jejich neustálé 
zdokonalování.
Výrobní koncepce naproti tomu vychází z předpokladu, že zákazníci budou preferovat pře-
devším produkty snadno dostupné a  levné. Proto se výrobci orientují hlavně na dosažení 
vysoké efektivnosti výroby a na široké pokrytí trhu. Snaží se o vysoké objemy výroby, kte-
ré umožňují dosáhnout nižších nákladů na jednotku produkce. Využívají nejmodernějších 
výrobních technologií. 
Prodejní koncepce vychází z  poznatku, že nabízené produkty se musí dostat co nejblíže 
k zákazníkovi. Ten musí být o nich dostatečně informován, musí mu být patřičně nabízeny. 
Podnik proto věnuje velkou pozornost distribuci a komunikaci, zakládá síť vlastních prode-
jen, případně prodejců, využívá katalogový či internetový prodej apod. 
Marketingová koncepce znamená přizpůsobit veškerou činnost podniku potřebám 
a požadavkům zákazníků. Podnik zdůrazňuje prioritu řešení problémů zákazníků před těmi 
vlastními. Ve své podstatě znamená podřídit se diktátu trhu, zákazníků.
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Současný vývoj směřuje k  sociální koncepci. Vychází z  požadavku, aby činnost výrobců 
a prodejců nejenže vedla k dokonalému uspokojování potřeb zákazníků, ale aby také nemě-
la nepříznivý vliv na kvalitu životního prostředí a na fungování lidské společnosti. Cílem 
sociální koncepce je zlepšení kvality života. Je reakcí na výtky, že marketing zvyšuje náklady 
a následně i ceny, vůči zákazníkům je nátlakový, nepřináší nabídku sociálně slabším zákaz-
níkům ani společensky užitečné statky. [5] V dnešní situaci však jsou snahy právě tohoto 
typu obecně stále víc oceňovány a podstatně zvyšují image a prestiž těch podniků, které svou 
činnost tímto způsobem realizují.

Příkladem může být německý nadnárodní koncern Henkel, jeden z největších světo-
vých výrobců pracích a čisticích prostředků pro domácnost, kosmetiky, lepidel a těsnicích 
produktů. Patří mezi průkopníky tzv. průmyslové ekologie, snaží se o  prosazení „čistších 
výrobních technologií“ s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Například už v roce 
1966 začali hledat náhražku fosfátů v pracích prášcích. Tato ekologická orientace se stala 
strategickým prvkem získání náskoku před konkurencí. Slibují si od ní vyšší konkurence-
schopnost a vedoucí postavení na trhu tzv. ekologických produktů. Společenská odpovědnost 
za životní prostředí jednak odráží potřeby doby, ale zároveň také napomáhá hospodářskému 
úspěchu fi rmy. Proto vyvíjejí nové produkty, postupy a technologie, lépe vyhovující potře-
bám ochrany životního prostředí. Výzkumem a vývojem se ve fi rmě Henkel zabývá pětina 
pracovníků z celkového počtu 56 500 zaměstnanců. Na vědu a výzkum vynakládají pět až 
deset procent z  celkového obratu. Přitom také vedení vlastní fi rmy cílevědomě prosazuje 
u všech zaměstnanců orientaci na životní prostředí. Všichni musí být přesvědčeni o nutnosti 
ochrany zákazníka i životního prostředí. Výsledkem školení zaměstnanců je mimo jiné také 
jejich vyšší výrobní kázeň. 

Ne-li již v současnosti, tedy rozhodně v blízké budoucnosti se uznávání vyšších celo-
společenských hodnot stane pro fi rmy důležitou tržní předností a konkurenční výhodou. 
Zákazníci si začínají stále častěji uvědomovat jejich význam, budou jim věnovat pozornost 
a dávat při nákupu přednost. Sociální koncepce sice zná individuální potřeby a přání zákaz-
níků, ale nepodřizuje se jim automaticky. Naopak přistupuje k nim s ohledem na jejich vztah 
k vyšším, nadřazeným hodnotám a cílům celospolečenské prospěšnosti a rozvoje. Tomuto 
pohledu na marketing také odpovídá jeho nová defi nice Americké marketingové asociace 
z roku 2004. 

Se sociální koncepcí by se neměl plést pojem sociální marketing, který využívá běž-
né marketingové nástroje a  postupy, jež původně pocházejí z  podnikatelského prostře-
dí, k  dosažení sociálně žádoucích cílů, změn celospolečenského myšlení a  hlavně cho-
vání. Poprve se objevil v  roce 1971 ve stejnojmenném článku Ph. Kotlera a G. Zaltmana 
[6]. V monografi i [7] je potom sociální marketing vymezen jako „využití marketingových 
principů a technik k ovlivnění cílové veřejnosti k dobrovolnému přijetí, odmítnutí, změně 
nebo opuštění chování, z čehož bude mít prospěch jedinec, skupina nebo společnost jako 
celek“. V tomto smyslu sem nepochybně patří rovněž politický marketing, jak se o něm psalo 
v předchozích odstavcích.

Kapitola 1 | Podstata marketingu
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Stručně to vyjádřil A. Andreasen „Sociální marketing se snaží vytvořit ze světa lepší 
místo pro každého, nejen pro investory a představitele nadací“ citovanou publikaci [8]. Toto 
lapidární vyjádření je ovšem třeba chápat s nutnou dávkou nadsázky. Přesnější by bylo si 
uvědomit nezbytnou zacílenost každé kampaně na určitý konkrétní segment. A právě pokud 
dotyčný segment pozitivně změní své chování, stane se svět lepším i pro mnohé z ostatních 
obyvatel, ale bohužel určitě ne pro všechny. Zdaleka ne každý sociální problém se totiž dotý-
ká každého. Vezměme si kupříkladu bezpečnost silniční dopravy. Týká se především samot-
ných účastníků silničního provozu – tedy řidičů, chodců, cyklistů, pasažérů, ale sotva lidí 
žijících na samotách, v přírodě atd. Ještě názornější je to v případech nemocných či dokonce 
invalidních jedinců.

Kampaně sociálního marketingu, včetně zmíněných volebních, se snaží odradit od 
škodlivého nebo naopak povzbudit pozitivní jednání lidí. Typické jsou především aktivity 
prevence proti kouření, boje proti alkoholismu, drogám, obezitě, AIDS, rasismu, bezpeč-
nosti silniční dopravy a  mnohé další. K  tomu využívá sociální marketing spíše moment 
strachu z ohrožení vlastního zdraví a života jedince než apel na sociální důsledky takového 
nežádoucího chování. Problémem je samotná náročnost úkolu, jehož cílem je přesvědčit 
velké množství lidí o tom, aby změnili své dosavadní chování, přičemž oni sami si jeho nega-
tivní důsledky plně uvědomují a známá rizika se rozhodli ignorovat. Proto není divu, že ně-
které akce jsou nejen neefektivní, ale dokonce vedou k opačné, nežádoucí reakci, označované 
jako „odvrácená strana“ (angl. dark side) sociálního marketingu. Například vysokoškolští 
studenti jedné americké univerzity zareagovali na kampaň proti pití alkoholu zcela opačně 
– jeho zvýšenou konzumací.

Za jeden z prvních konkrétních příkladů celosvětového sociálního marketingu si lze 
uvést health promotion (propagace zdraví). Počátky se datují rokem 1986, kdy byla přijata tzv. 
Ottawská charta. Zahrnuje škálu preventivně orientovaných aktivit, u nichž jsou nezbytné 
účast veřejnosti a následně změna životního stylu. Jedná se především o předcházení tako-
vým zdravotně nežádoucím stavům, jako jsou hypertenze (zvýšení krevního tlaku), kouření, 
alkoholismus, obezita, vertebrogenní obtíže (bolesti zad), artróza (degenerativní onemocně-
ní kloubů), diabetes mellitus (cukrovka), hypertriglycerdiemie, hypercholesterolemie (poru-
chy metabolismu tuků), arterioskleróza a infarkt myokardu (skleróza cév a srdeční infarkt), 
karcinom zažívacího traktu a další.

V každém případě se sociální marketing zaměřuje na obdobné hodnoty a cíle, jež jsou 
typické pro sociální podnikatelskou koncepci.
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Obr. 1-3: Rozhovor se zakladatelem sociálního marketingu prof. Alanem Andreasenem

Kapitola 1 | Podstata marketingu
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Jak už bylo zmíněno, uvedených pět podnikatelských koncepcí budí dojem, že v jejich 
pořadí je skryto určité vývojové hledisko. Vždyť na začátku podnikání máme především 
nějaký nový vynález, objev, inovaci nebo alespoň nápad. Výsledkem je tudíž nový produkt. 
Je něčím jedinečný a odlišný od dosavadní nabídky. Ve druhé koncepci jde o samotnou tech-
nologii výroby – tedy o to, jak výrobek produkovat v co největším množství, jak jej učinit 
dostupným maximálnímu počtu zákazníků. Třetí koncepce vychází z poznání, že podniku 
nestačí výrobek pouze vyrobit v požadovaném počtu kusů, ale musí se starat také o to, aby jej 
na trhu prodal. Ve čtvrté koncepci podnik vyrábí a prodává pouze to, o čem je přesvědčen, 
že to budou zákazníci chtít a kupovat. Konečně pátá koncepce představuje zodpovědnost 
podniku za to, že bude zákazníkům nabízet pouze takové produkty, které lidem a životu na 
Zemi neuškodí, jsou prospěšné a hodnotné.

Znovu si na závěr zopakujme, že každá z  těchto pěti podnikatelských koncepcí se 
i v současnosti může využívat a také se v praxi náležitě využívá. Žádná není vysloveně pře-
konaná, ale žádná z nich ani není jediná správná. Některá je lepší (marketingová, sociální), 
jiná horší (prodejní). Proto se v podnicích v závislosti na jejich cílech a podle aktuální situace 
na trhu různě kombinují a upřednostňují. Obvykle se v praxi zároveň vzájemně propojují 
a doplňují, jak si ukážeme na následujících konkrétních příkladech cestovní kanceláře Fis-
cher a zejména u Tomáše Bati na konci 2. kapitoly.

Konkrétní příklad – Koncepce cestovní kanceláře FISCHER

V 90. letech patřila FISCHER, a.s., k největším cestovním kancelářím u nás. V roce 2000 
s ní vycestovalo 330 tisíc klientů, naopak do České republiky s ní přicestovalo 15 tisíc 
zahraničních turistů a stejný počet domácích klientů s ní strávil dovolenou v naší repub-
lice. Majitel společnosti Václav Fischer založil v roce 1980 v Hamburku Fischer Reisen. 
V  roce 1995 ji prodal a věnoval se pouze podnikání ve střední Evropě. Na Slovensku 
vytvořil FISCHER Slovakia, v Maďarsku FISCHER Hungaria a v Polsku FISCHER Polska.

V 90. letech cestovní kancelář FISCHER nabízela klientům zájezdy do všech kontinentů 
světa, ale specializovala se na Středomoří. Největší počet turistů s ní v roce 2000 vyces-
toval do Španělska (154 tisíc), Řecka (47 tisíc), Turecka (28 tisíc), Tuniska a Chorvatska (po 
25 tisících) atd. Naopak největší počty v příjezdové turistice tvořily Španělsko (4 tisíce), 
Island (3,7 tisíce), Malta (2,7 tisíce), Itálie (1,3 tisíce) atd. Zákazníci mohli využít vlastní 
soukromé letecké společnosti FISCHER AIR, která létala ze tří letišť České republiky. Její 
tři letadla typu Boeing 737 300 se 148 místy na palubě patřila svými parametry a tech-
nickým vybavením k nejmodernějším v Evropě. Zájezdy se prodávaly ve 22 vlastních 
kancelářích. FISCHER, a.s., tvořily také Vydavatelství FISCHER, FISCHER Collection a FIS-
CHER Entertainment.
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O podnikatelských úspěších FISCHER, a. s., svědčila v té době četná ocenění v prestižních 
soutěžích, jako jsou Českých 100 nejlepších nebo Czech Top 100, kde pravidelně vítězila 
v kategorii služeb, stejně jako v soutěžích o nejlepší fi remní image (Rhodos) a mnoha 
dalších. Za snad ještě podstatnější lze považovat skutečnost, že 80 % zákazníků bylo 
věrných a cestovalo s touto cestovní společností opakovaně.

Otázky k procvičení:

1. Co je podstatou marketingu, jaké jsou jeho základní principy? V čem 
spočívají jeho výhody a nevýhody? 

2.  Proč bychom neměli označovat marketing za fi lozofi i?
3. Co je to výrobková koncepce? V čem spočívají její výhody a nevýhody?
4. Co je výrobní koncepce? V čem spočívají její výhody a nevýhody? 
5.  Co je to prodejní koncepce? V čem spočívají její výhody a nevýhody?
6. Co je to marketingová koncepce? V čem spočívají její výhody a nevýhody?
7. Co je to sociální koncepce? V čem spočívají její výhody a nevýhody?
8. Co je na nové defi nici marketingu AMA z roku 2004 nejpodstatnější a které 

z uvedených koncepcí je poplatná?
9. Jaká byla koncepce cestovní kanceláře FISCHER v 90. letech?
10. Co znamená pojem sociální marketing a v čem spočívají jeho hlavní prob-

lémy?
11. Co je hlavním cílem sociálního marketingu?
12. V čem jsou odlišnosti sociální koncepce od sociálního marketingu? 
13. Jak lze chápat „health promotion“ a co je jejím smyslem?

Kapitola 1 | Podstata marketingu
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Rady pro začátečníky

1. Zhodnoťte si svůj dosavadní přístup k zákazníkům. Uvědomte si, že zákazní-
ci rozhodují o vašem bytí a nebytí. Pokud si u vás nic nekoupí, budete nuceni 
s tímto podnikáním skončit. I kdyby se vám vaše nabídka zdála sebelepší, 
nebudete mít fi nanční prostředky na další provoz. Proto byste měli nabízet 
to, o co mají zákazníci zájem, co si koupí.

2. Podobným způsobem si také zhodnoťte svůj dosavadní přístup k podnikání. 
Rozhodně byste v něm měli uplatňovat marketingovou koncepci. Jinak bu-
dete mít i nadále těžkosti se zákazníky.

3. Ještě lepší je kombinovat více podnikatelských koncepcí současně.
4. Z dlouhodobého hlediska je velice perspektivní zejména sociální koncepce.
5. Zkuste se od zákazníků dovědět, v čem spatřují hlavní hodnotu vaší nabídky, 

co jim nabízíte lepšího než konkurence. Tuto svoji přednost (konkurenční 
výhodu z pohledu zákazníků) následně náležitě zvýrazněte ve své komuni-
kaci, propagaci.
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2. kapitola 

Marketingové řízení 
V  podmínkách tržního hospodářství by marketingové řízení mělo být nedílnou součástí 
řízení každé organizace. Znamená „analýzu, plánování, implementaci a kontrolu programů 
navržených k vytvoření, budování a udržení výhodné směny s cílovými zákazníky za účelem 
dosažení cílů organizace“. [1] Marketingové řízení tedy není pouhým řízením marketingových 
aktivit organizace, nýbrž zahrnuje řízení všech činností, jejichž hlavním cílem a středem pozor-
nosti je spokojenost zákazníků a využívání tržních příležitostí.

Defi nice poslání, vize a cílů fi rmy

Východiskem pro účinnou a úspěšnou aplikaci marketingu v řízení fi rmy je defi nice vlastní-
ho poslání podniku a vymezení jeho cílů, ať již krátkodobých nebo dlouhodobých. Cíle pod-
niku jsou obvykle defi novány jako měřitelné výsledky, kterých se podnik snaží svojí činností 
dosáhnout. Vycházejí z vize, která navazuje na poslání. 

Poslání fi rmy bývá vyjádřeno velmi obecně a stručně, často až v podobě sloganu. Napří-
klad České dráhy, a.s., vymezují své poslání heslem „JSME TU PRO VÁS“. Dalším názorným 
příkladem je v tomto směru souhrnný popis historie, jejího poslání i obecných podnikatel-
ských zásad fi rmy WHIRLPOOL, který lze najít na adrese www.whirlpool.cz.

Vize fi rmy představuje dlouhodobý výhled její podnikatelské činnosti. Také v tomto 
případě bývá formulována velmi obecně a stručně. Například vize společnosti Coca-Cola 
zní: „Stát se prodejní organizací světové třídy.“ Z  vize podniku, jak už jsme si uvedli, se 
potom odvíjejí jeho cíle.

Někdy bývá poslání s vizí tak úzce provázané, že spolu navzájem splývají. Například pro 
televizi Nova vytvořila na podzim 1993, tedy ještě několik měsíců před zahájením vlastního 
vysílání, reklamní agentura Leo Burnett slogan: NOVA VÁS BAVÍ. V něm se odráží jak její 
poslání (být televizní stanicí zábavnou, pobavit diváky), tak i vize (stát se televizní společností 
oblíbenou, populární u nejširšího spektra televizních diváků, s nejvyšší možnou sledovaností).

Poslání organizace by mělo vyjádřit její podstatu – co a jak chceme dělat (podnikat), 
jaký tomu připisujeme smysl, o co nám jde. Naproti tomu vize by měla informovat o tom, 
kam chceme dospět, čeho chceme na trhu dosáhnout.

Stanovení cílů podniku musí být zcela přesné a  konkrétní. Nejlépe jsou-li vyjádřeny 
v kvantitativní, číselné podobě. Bezprostředně totiž určují činnost fi rmy v daném podnikatel-
ském prostředí. Jejich jasné vyjádření napomáhá správně se orientovat a racionálně kontrolo-
vat úsilí řídících i výkonných pracovníků. Proto na rozdíl od poněkud obecnější, abstraktnější 
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formulace poslání a vize fi rmy je u cílů obvyklá jejich kvantitativní (číselná) podoba, umož-
ňující následně také kvantitativní zhodnocení jejich plnění (dosažení). Mezi základní ekono-
mické ukazatele úspěšnosti rozvoje fi rem v tržním prostředí obvykle patří zisk, rentabilita, 
růst obratu a tržní podíl dosažený na určitém trhu. Neměli bychom však zapomínat ani na cíle 
v oblasti sociální (vytváření nových pracovních příležitostí, rozvoj regionu) či marketingové 
(zlepšit image podniku, zvýšení povědomí o jeho produktech). V každém případě pro vlastní 
řízení podniku jako celku musíme nutně provést jejich účelnou dekompozici a hierarchizaci 
například do podoby pyramidy, jak naznačuje následující obrázek. 

Výsledkem je potom celá soustava vzájemně propojených cílů, jak si konkrétněji 
ukážeme ve 4. kapitole věnované marketingovému plánu. 

Poslání, vizi i  cíle podniku defi nuje nejvyšší vedení, případně majitelé, zakladatelé 
podniku. 

Marketingové řízení vychází z defi novaného poslání organizace. Z něj se vymezuje vize 
a z ní se potom vytyčují cíle. Tyto výchozí položky jsou následně rozpracovány a konkre-
tizovány ve zvolené marketingové strategii a nakonec v operativním marketingovém plánu. 
Uvedenou posloupnost si lze představit následujícím obrázkem.

Posledním dvěma nástrojům marketingového řízení se budou detailněji věnovat dvě 
následující kapitoly.

Obr. 2-2: Posloupnost vypracování nástrojů marketingového řízení

Poslání Vize Cíle Marketingová strategie Marketingový plán

Vstup na 
zahraniční trh

Ekonomické 
cíle

Personální 
cíle

Marketingové 
cíle

Výdaje Příjmy
Kvalifi kace 
stávajících 
pracovníků

Nábor 
nových 

pracovníků

Konkurence-
schopnost 

nabídky

Poznání 
zahranič-
ního trhu

Propagace 
pro zahra-
niční trh

Obr. 2-1: Dekompozice cílů podniku
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Konkrétní příklad – Baťův systém řízení

Proslulý systém řízení Tomáše Bati zahrnoval řadu principů a  postupů, které dnes 
považujeme za charakteristické pro současné marketingové řízení. Především se jedná 
o určující orientaci na zákazníka. Baťův přístup je všeobecně známý pod heslem „Náš 
zákazník – náš pán“. Původní nápis, vyvěšený v  oddělení pro vyřizování objednávek, 
však zněl: „Rozkaz zákazníkův je svatý.“

Další důležitou stránkou byl důraz na propojení rozvoje podniku s rozvojem regionu, a to 
nejen z pohledu hospodářského, ale také politického, sociálního a kulturního.

Poslání své fi rmy viděl jako službu veřejnosti. Šlo mu o „rozvoj a zajištění blahobytu celé-
ho kraje“.

Za vizi bychom potom mohli považovat jeho větu: „Dělejme třeba sebenepatrnější věc, 
ale dělejme ji nejlépe na světě.“ Měl tedy ambice podnikat na světové úrovni. Jak na-
psala R. Vítková: „Baťa byl bezesporu prvním „globálním podnikem“, prvním moderním 
podnikem, který považoval celý svět za svůj tržní prostor.“ [2] 

Baťa se vždy opíral o  efektivní využití všech pracovníků, kteří měli zvýšenou samostat-
nost v rozhodovacích procesech a zároveň za svá rozhodnutí přejímali patřičnou osobní 
odpovědnost. 

Člověka, jeho schopnosti, dovednosti a tvůrčí vybavenost považoval za základní formu 
kapitálu.

Flexibilita a inovativnost byly zase podstatou jeho úspěchů na nejnáročnějších zahranič-
ních trzích.

Permanentně přejímal osvědčené zkušenosti a postupy těch nejlepších z celého světa.

Usiloval o ztotožnění kategorií vlastník podniku a zaměstnanec podniku.

Nekompromisně stavěl na základních principech morálky a etiky coby hybných sil úspěš-
ného rozvoje fi rmy a potažmo i celého podnikání, včetně existence podnikové kultury.

Baťova kolekce obuvi zahrnovala 300 až 600 položek. Při jejím výběru se vycházelo 
z potřeb a zájmu zákazníků. Obvyklým a hlavním kritériem při tomto rozhodování byla 
otázka: Co máte v kolekci pro pošťáka, pro číšníka, pro studenta do tanečních, pro selku 
atd.? Nezbytným požadavkem proto bylo, aby tato kolekce maximálně uspokojovala 
požadavky všech potenciálních zákazníků. 

Prodej obuvi (později postupně doplněný sortimentem punčoch, drobného zboží 
a pneumatik a následně i správkařskými a pedikérskými službami) byl prováděn zásad-
ně ve vlastních prodejnách. Přednost tohoto způsobu spočívala nejen ve snížení pro-
dejní režie, ale zejména v oblasti řízení výroby. S ohledem na prodej a stav zásob tak 
bylo možno pružně reagovat na veškeré potřeby trhu. S budováním sítě vlastních pro-
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dejen začal Tomáš Baťa již v roce 1917 a z původních 18 prodejen se do roku 1937 jejich 
počet rozrostl na 2073. 

Zdroj: Černý J.: K Baťovu systému řízení. A Petříková, R.: Od Baťova systému řízení k inte-
grovanému řízení. Sborník referátů z konference Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné 
podnikatelské metody, Zlín 2001

Otázky k procvičení:

1. Co je základem marketingového řízení?
2. Jaký je rozdíl mezi posláním a vizí podniku?
3. Kdo defi nuje poslání, vizi a cíle podniku?
4. Co je podstatné pro systém řízení Tomáše Bati?
5. Jakou podnikatelskou koncepci používal Tomáš Baťa?
6. V čem bychom viděli poslání a vizi Tomáše Bati? 

Rady pro začátečníky

1. Východiskem marketingového řízení je defi nice poslání a vize vaší fi rmy. 
Formulujte je uváženě, co nejrychleji a hlavně stručně. Případně své návrhy 
prodiskutujte se svým okolím (se spolupracovníky či s odborníky).

2. Poslání a vize by se také měly promítnout do loga fi rmy. S tímto je lépe se 
obrátit na zkušené a kvalifi kované grafi ky. Nenechejte se zlákat zdánlivou 
jednoduchostí úkolu a možnostmi současné výpočetní techniky. Logo 
fi rmy se vypracovává na desetiletí a fi rmu má reprezentovat. Proto na něm 
nešetřete.

3. V návaznosti na vizi vypracujte také hierarchicky uspořádanou a vzájemně 
provázanou pyramidu cílů své fi rmy (viz obr. 2-1). Na ně v dalším navážete 
vypracováním odpovídající strategie (viz následující 3. kapitola) a rozvedete 
je v marketingovém plánu (viz 4. kapitola).

4. Pečlivě si přečtěte příklad o řízení Tomáše Bati. Mohl by vás inspirovat tím, jak 
podnikatelská činnost nemusí být prospěšná pouze majitelům, manažerům 
a případně zaměstnancům fi rmy, ale také ostatním lidem. Podívejte se na 
jeho vymezení poslání – šlo mu o rozvoj a blahobyt celého kraje. Řekne-li 
se dnes po téměř sto letech „Baťa“, okamžitě si každý obdivně vzpomene 
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na „Zlín“ a naopak, jakmile se hovoří o „Zlínu“, každému vytane na mysli 
„Baťa“. 

5. Jak si uvedeme v 5. kapitole, podnikatelská činnost zákonitě zhoršuje míst-
ním obyvatelům životní podmínky. Proto by bylo zcela přirozené věnovat 
jim maximální pozornost. Podnikatelské a manažerské starosti by neměly 
končit u bran podniku. Vytyčené cíle by měly převyšovat pouhé ekonomické 
uvažování (objem výroby a prodeje, obrat, zisk). Mohly by zahrnovat, tak 
jako v případě T. Bati, sociální a kulturní rozvoj obce, města, kraje i celého 
státu. Svým podnikáním jste schopni ovlivnit perspektivu a smysl života 
nejen svých zaměstnanců a jejich rodin, ale doslova miliónů lidí a mnoha 
generací.

6. I když je vývoj v naší společnosti po roce 1990 hodně odlišný od doby první 
republiky, kdy podnikal T. Baťa, přesto není sebemenší důvod, abyste tak 
jako vaši úspěšnější konkurenti nedodržovali či obcházeli zákony. To, že 
některé přečiny se v soudních řízeních těžko prokazují nebo dokonce je 
zákon ani nezmiňuje, ještě neznamená jejich obecnou přípustnost. Ať už 
se na morálku a etiku podnikání díváte jakkoli, jsou prostě věci, které se ve 
slušné společnosti, mezi slušnými lidmi nedělají a netolerují. 

Litratura

[1] Kotler, Ph. – Armstrong, G. – Saunders, J. – Wong, V.: Principles of Marketing. 
1999, s. 16

[2] Vítková, R.: Baťova soustava řízení. Zlín 2005, s. 40–41

Kapitola 2 | Marketingové řízení

25

KE0666_sazba.indd   25KE0666_sazba.indd   25 19.10.2011   10:33:0919.10.2011   10:33:09



KE0666_sazba.indd   26KE0666_sazba.indd   26 19.10.2011   10:33:0919.10.2011   10:33:09



3. kapitola 

Marketingová strategie
Slovo strategie je odvozeno od starořeckého slova stratégia a původně znamenalo umění vést 
válku a řešit válečné operace tak, aby bylo dosaženo vítězství. V přeneseném slova smyslu se 
tedy v současné době pod pojmem strategie rozumí umění řídit činnost podniku, resp. urči-
tého kolektivu lidí takovým způsobem, který zajistí splnění hlavních vytyčených cílů. 

Strategické plánování se pochopitelně týká všech sfér činnosti podniku. Zabývá se jím 
vrcholový podnikový management, který formuluje dlouhodobé (strategické) cíle, určuje 
směry vývoje a hledá způsob, postup (tedy strategie), jak jich dosáhnout. Strategické cíle 
by však měly být stanoveny tak, aby přetrvaly i v období případných změn. Navíc všichni 
manažeři podniku musí být s těmito cíli naprosto ztotožněni. 

Na tomto místě je třeba ještě alespoň stručně vysvětlit základní rozdíl mezi význa-
mem pojmů strategie a taktika: strategie je obvykle vymezena odpovědí na otázku „jakým 
způsobem, postupem chceme cíle dosáhnout“, zatímco taktika stanoví konkrétní kroky 
„jak ho budeme dosahovat“, „co uděláme pro to, abychom zvolený postup dosažení cíle 
realizovali“. 

Například strategickým cílem je předběhnout konkurenci. Strategií bude způsob, jak 
toho dosáhneme – na její úkor zvětšíme svůj podíl na trhu, přetáhneme její zákazníky na 
svou stranu. Taktika budou jednotlivé kroky, které k  tomu podnikneme, a  to jak uvnitř 
vlastní organizace (reorganizace), tak ve své nabídce (jak nastavíme a zrealizujeme mar-
ketingový mix). 

Marketingová strategie potom konkretizuje marketingové cíle a aktivity celkové strate-
gie podniku. Základní obecný rámec vytváření marketingové strategie lze stanovit následu-
jícími kroky [1] :

 Stanovení marketingových cílů, jichž chceme dosáhnout. Ty nám na konci také umožní 
posoudit, zda strategie byla či nebyla úspěšná.

 Stanovení marketingových strategických alternativ, případně variant.
 Stanovení přesných parametrů jednotlivých cílových skupin zákazníků, na něž se chceme 

v jednotlivých alternativách či variantách zaměřit.
 Identifi kace konkurence pro každou zvolenou cílovou skupinu zákazníků. Jedná se 

o značky a výrobce, nabízející zákazníkům podobné produkty.
 Vymezení nabízených produktů s ohledem na cílové zákazníky a konkurenty.

27
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 Prezentace podstaty naší nabídky cílovým zákazníkům. Měla by zdůrazňovat výhody 
(v čem je naše nabídka lepší, hodnotnější než nabídka konkurence), pozici našeho pro-
duktu (jak by měl být vnímán zákazníky) a hodnotu (proč by si měl zákazník koupit 
právě náš produkt, co tím získá).

 Konečně vypracování marketingového mixu jako naší nabídky cílovému segmentu 
zákazníků. 

Konkrétnější představu o marketingových strategiích a praktikovaných taktických kro-
cích při zavádění nového produktu na nový zahraniční trh si lze učinit z příkladu, který je 
uveden na konci této kapitoly.

Základní marketingové strategie

Každá organizace je do značné míry jedinečná svým posláním, vizí i cíli. Navíc působí ve 
zcela specifi ckých sociálně-ekonomických podmínkách. Proto by měla mít také svoji vlast-
ní marketingovou strategii. Z toho plyne, že marketingových strategií existuje nespočetně 
mnoho. Pro zjednodušení si ukážeme alespoň následující tři, které patří v literatuře k základ-
ním, nejznámějším a také nejrozšířenějším:

 strategie minimálních nákladů,
 strategie diferenciace produktu,
 strategie tržní orientace.

O  každé z  nich si v  dalších odstavcích uvedeme alespoň základní charakteristiky. 
Jak bylo řečeno již na začátku této kapitoly, historické kořeny problematiky strategií jsou 
odvozeny z oblasti válečnictví a vojenství. Jejich aplikace v oblasti marketingu přitom sou-
visí s  tím, že na současných trzích, a  to zejména v  celosvětovém a  globálním měřítku, 
dochází ve vyspělých zemích skutečně k tvrdým a nelítostným soubojům a střetům, neboť 
pro tyto trhy je zcela typický převis nabídky nad poptávkou. Za základní strategie lze proto 
rozhodně považovat strategii útočnou (ofenzivní) a strategii obrannou (defenzivní). 
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Strategie minimálních nákladů

Podnik usiluje o co nejnižší náklady ve výrobě i v distribuci. Tím je schopen nabízet své 
produkty za nižší ceny než jeho konkurenti. Strategie minimálních nákladů předpokládá 
výrobní podnikatelskou koncepci. Podnik musí využívat kvalitních technologií a  musí 
dosahovat co nejlepších výsledků jak v oblasti nákupu, tak i  výroby a distribuce. Tuto 
strategii obvykle uplatňují fi rmy, které se orientují na velmi rozsáhlý a svým charakterem 
masový trh. 

Nebezpečí zmíněné strategie spočívá v tom, že se na trhu může objevit podnik, který 
dokáže vyrábět a prodávat s ještě nižšími náklady. 

Strategie minimálních nákladů je tedy obvyklá především u velkých, kapitálově sil-
ných, zpravidla nadnárodních, globálně orientovaných organizací. Z příkladu Jak si stanovit 
cenu za 12. kapitolou však jasně plyne, že se může zdárně uplatnit kdekoli, třeba v případě 
malé čajovny ve vysokoškolském prostředí. Zejména pokud se ještě kombinuje se strategií 
diferenciace produktu.

Strategie diferenciace produktu

Zde se podnik soustřeďuje na dosažení co nejlepšího produktu. Jak si ukážeme v kapitole 
11, nemusí to nutně znamenat pouze snahu o výrobu co nejkvalitnějšího, nejvýkonnějšího 
produktu, ale může také představovat pro zákazníky atraktivní výhodu v oblasti tzv. roz-
šířeného produktu. Je nesporné, že v celkové podnikatelské koncepci podniku hraje prim 
koncentrace na vlastní produkt.

Strategii diferenciace produktu obvykle uplatňují především střední a malé podniky, 
jimž jejich omezené fi nanční zdroje nedovolují vstoupit do přímé konfrontace s šíří a cenami 
nabídky vedoucích konkurentů na trhu.

Strategie tržní orientace

Při uplatnění této strategie se podnik zaměřuje spíše na jeden či více menších segmentů trhu. 
Často se jedná dokonce o malé, specifi cké výklenky (mezery) trhu, nazývané niky – z fran-
couzského či anglického niche. Podnik tedy neusiluje o ovládnutí celého trhu nebo jeho větší 
části. Snaží se získat na svém cílovém segmentu vedoucí postavení – viz příklady v 6. kapitole 
a výklad segmentace trhu v kapitole 9.

V praxi bývá strategie vyjádřena zpravidla velmi jednoduše. Například nizozemská 
ING banka v předstihu před ostatní konkurencí proniká a obsazuje na celém světě nově 

Kapitola 3 | Marketingová strategie
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vznikající a zákonitě také značně problematické trhy (emerging markets). Slabiny těchto 
trhů jí nabízejí příležitost uplatnit zde své jedinečné know–how, které nakonec vede ve 
svém důsledku i ke zkvalitnění a rozvinutí fi nančních institucí dotyčné země. Zpočátku 
jsou v podmínkách nejistoty hlavními klienty ING banky na takovém trhu velké nadná-
rodní společnosti jako Procter & Gamble, McDonald’s, Coca–Cola a další podobní, s nimiž 
se již dobře vzájemně znají, v minulosti spolupracovali na jiných trzích. Tuto strategii ING 
banka uplatňuje s úspěchem v různých částech světa již přes třicet let: v 70. letech v Jižní 
Americe, v 80. letech v jihovýchodní Asii a v 90. letech ve střední a východní Evropě. Je 
tedy všude tam, kde dochází ke změnám politických a ekonomických podmínek, pokaždé 
dřív než konkurence.

Konkrétní příklady

Marketingové strategie vstupu na zahraniční trh

Vlasový šampon Pantene Pro-V, vyráběný americkým koncernem Procter & Gamble je 
na našem trhu již od roku 1993. Jeho největší celosvětový konkurent britsko-nizozem-
ský Unilever přišel k nám se šamponem Organics až začátkem roku 1996.

Oba produkty se zaměřují na stejnou cílovou skupinu žen ve věku 19 až 50 let střední 
příjmové skupiny. 

Jakým způsobem vstoupil Organics na náš trh? Předně využil nižší zaváděcí cenu, o čemž 
svědčí následující tabulka vývoje průměrných cen, zjištěných agenturou Amer C. Niel-
sen v prvním pololetí roku 1996. Mimochodem, tato americká společnost se výzkumem 
trhu zabývá již od roku 1922 a je v současnosti největší na světě. Jak je z tabulky vidět, 
velmi rychle (během pouhých šesti měsíců) ji však srovnal s konkurencí.

Šampon/Období I. – II. III – IV. V. – VI. VII. – VIII.

Pantene Pro-V 57, 4 57, 9 58, 7 58, 5

Organics 42, 7 46, 4 58, 0 59, 2

Tab. 3-1: Vývoj průměrných cen šamponů Pantene Pro-V a Organics v roce 1996 (v Kč)
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Dále společnost Unilever zahájila velmi masivní propagační kampaň, která mimo jiné 
zahrnovala také televizní a tiskovou reklamu, rozdávání vzorků v rámci podpory pro-
deje, návštěvy více než dvou tisíc kadeřnictví a  seznamování jejich zaměstnanců se 
šamponem Organics, otevření poradny vlasové kosmetiky, sponzorování soutěže začí-
najících modelek a čtenářskou soutěž, jejíž vítězky měly možnost navštívit vlasový insti-
tut v  Paříži. V  průběhu sledované doby (do srpna 1996) vynaložila fi rma Unilever na 
nákup médií přes 22 milionů Kč. Vstup u nás byl pro šampon Organics natolik úspěšný, 
že v uvedené době získal 7,4 % objemu na trhu vlasové kosmetiky, čímž zaostal pouze 
o jedno procento za konkurenčním Pantene Pro-V.

Ale ani společnost Procter & Gamble v  té době nezahálela. Především inovovala své 
produkty. V lednu uvedla na náš trh Pantene Pro-V se zdokonaleným složením a novou 
variantu laku na vlasy. V dubnu následoval intenzivní kondicionér Pantene. Náležitě se 
věnovala také propagaci v podobě reklamních kampaní i rozdávání bezplatných vzor-
ků. Za reklamu v různých médiích zaplatila do srpna 1996 asi 40 milionů Kč. V této částce 
jsou však výdaje za všechny produkty vlasové kosmetiky. Na samotné šampony připa-
dala přibližně jen polovina, ale i  tak vynaložila fi rma Procter & Gamble na propagaci 
zaváděného produktu do konce srpna 1996 stejný objem fi nančních prostředků jako 
v roce 1995 za celý rok.

Vitana – strategické cíle místního šampiona

Od roku 1992 je Vitana, a.s., součástí norského koncernu Rieber & Son. Má výrobní závo-
dy v  Byšicích, ve Varnsdorfu a  v  Roudnici nad Labem. Zaměstnává 1000 pracovníků 
a celkový prodejní obrat za rok 2005 dosáhl 2,3 miliardy Kč. Její výrobkové portfolio tvo-
ří tyto hlavní kategorie: polévky, omáčky, základy jídel, koření, bujony, rýže a luštěniny 
a směsi na pečení. Ve všech těchto kategoriích u nás představuje jedničku. Její podíly na 
trhu jsou většinou nadpoloviční, například u tekutého koření dosahuje 74 %, u omáček 
67 %, u bujonů 60 % atd. Podobně dobře si vede i na Slovensku, kde působí její samo-
statná prodejní organizace. 

Své poslání defi nuje jako: Inspirujeme spotřebitele k tomu, jak si připravit a užít chutné 
jídlo snadným způsobem. Vize je potom následující: Být šampionem v chuti na místním 
trhu a vedoucí značkou. Vyvíjet atraktivní jídlo podle potřeb našich zákazníků.

Její hlavní strategické cíle jsou: 

 Budovat silnou místní značku. 

 Dokonale znát místní chuťové preference a stravovací zvyklosti.

 Neustále přicházet s novými produkty a soustavně je inovovat.

Kapitola 3 | Marketingová strategie
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 Být silným a profesionálním partnerem pro mezinárodní obchodní spolupráci.

 Působit ve výrobkových kategoriích, kde jsme nebo můžeme být nejlepší (číslo 1 
nebo 2). Tím dosáhnout silné a profi tabilní pozice.

 Zaměřit se na budování značky a distribučních kanálů.

O tom, jak silnou pozici má u nás značka Vitana, svědčí výše uvedený podíl téměř tří 
čtvrtin trhu v případě tekutého koření. 

Otázky k procvičení:

1. Co je podstatou strategie? Kde má tento pojem své historické kořeny?
2. Jaký je rozdíl mezi strategií a taktikou?
3. Jaký je rámec a postup vytváření marketingové strategie?
4. Co je podstatou strategie minimálních nákladů?
5. Co je podstatou strategie diferenciace produktu?
6. Co je podstatou strategie tržní orientace?
7. Jakou volil strategii při vstupu na náš trh britsko-nizozemský Unilever a jak 

na ni zareagoval americký koncern Procter & Gamble?
8. Jaké konkrétní taktické kroky obě fi rmy ve svých strategiích podnikly? 
9. Jak je formulováno poslání a vize Vitany, a.s.?
10. Jak odpovídají základní strategické cíle Vitany, a.s., jejímu postavení na 

našem trhu?
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Rady pro začátečníky

1. V předchozí kapitole jste si napsali, případně do podoby pyramidy nakre-
slili hierarchicky uspořádanou a vzájemně provázanou soustavu cílů své 
fi rmy. Nyní vypracujte marketingovou strategii, případně taktiku, jejímž 
prostřednictvím chcete vytčených cílů dosáhnout.

2. V případě strategie raději kombinujte několik základních vzorů současně 
– například si zvolíte strategii diferenciace produktu, ale nezapomínejte také 
hlídat minimální náklady a uvažovat o tržní orientaci. Případně vypracujte 
několik variant strategie.

3. Při rozepisování taktiky se inspirujte konkrétními kroky, jež v předchozím 
příkladu učinily na našem trhu Procter & Gamble a Unilever při zavádění 
svých vlasových šamponů.

Literatura

[1] Winer, R. S.: Marketing management. 1999, s. 46
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4. kapitola 

Marketingový plán
Marketingový plán je základním nástrojem každodenního řízení a koordinování zejména 
marketingových aktivit podniku. Slouží k implementaci a praktickému ověření zvolené 
marketingové strategie, z níž vychází. Marketingový plán si můžeme představit jako „ces-
tovní mapu“ našeho dalšího podnikání. Z úvodní analýzy výchozího stavu se dozvídáme, 
„kde se nacházíme a jak na tom jsme“, zatímco zvolenou marketingovou strategií si sta-
novujeme, „kam chceme dospět“. Marketingový plán potom vytyčuje jednotlivé „kroky 
a kontrolní body“, které musíme na této cestě úspěšně absolvovat a zvládnout. Náležitě 
zpracovaný a hlavně napsaný marketingový plán nám také pomůže získat další nové zdro-
je – například motivovat vlastní zaměstnance, oslovit partnery pro fi nanční úvěr apod. 

Samotný proces plánování vytváří prostor a podmínky pro inovační uvažování například 
o lepším využití zdrojů. Do plánovacího procesu by se totiž měli aktivně zapojit všichni zaměst-
nanci organizace. Cíle a marketingovou strategii vytyčuje vrcholové vedení, ale zaměstnanci na 
nižších úrovních řízení dokáží lépe posoudit konkrétní podmínky a možnosti jejich naplňování. 
Proto by výsledný marketingový plán měl zohlednit jejich podněty a praktické zkušenosti.

Obecně lze říci, že dobře zpracovaný plán je pro podnik prospěšný především tím, že 
umožňuje zlepšovat efektivitu marketingového procesu a zvyšovat celkovou výkonnost všech 
jeho oddělení. Vždy je však pouze nástrojem marketingového řízení, nikoli jeho cílem. Změní-li 
se kterýkoli faktor marketingového prostředí podniku (mikroprostředí a zejména makropro-
středí), je třeba plán rychle upravit a uskutečnit kroky, které povedou k nápravě vzniklé situace. 

Marketingový plán se rovněž stává zejména pro nové pracovníky dokumentem, 
z něhož se jasně a konkrétně dovědí, o co organizace usiluje, kam se chce dostat a co se 
od nich tudíž očekává, k čemu mají přispět. Marketingový plán tak představuje základní 
nástroj toho, co se dnes označuje jako internal marketing (vnitřní, interní marketing) – 
tedy aplikace marketingových principů do samotného vnitřního fungování organizace, 
kdy vedení chápe a přistupuje k vlastním zaměstnancům jako k zákazníkům.

Hned v 1. kapitole a zejména na obr. 1 – 1 bylo patrné, že z pohledu marketingové-
ho řízení je pro veškerou činnost organizace nejdůležitějším objektem zákazník. Proto je 
zmiňován vždy na prvním místě. Avšak při řízení vnitřního chodu organizace by mu měla 
předcházet péče o vlastní zaměstnance, neboť jejich kvalifi kovanost, pozitivní přístup a zau-
jetí pro vlastní práci jsou základním předpokladem toho, aby zákazník mohl být spokojen.  
Jak bude vysvětleno v kapitolách 10 a 16, platí to zejména v případě služeb, kdy náležitě 
motivovaní a vyškolení zaměstnanci budou také maximálně vstřícní vůči zákazníkům.

V praxi se konkrétní obsah marketingového plánu skládá z několika na sebe navzájem 
navazujících částí (oddílů). Ve stručnosti bychom si je mohli představit v následující podobě:
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Úvod – začíná se krátkým, půlstránkovým shrnutím hlavních cílů předkládaného mar-
ketingového plánu, které by se měly detailně rozpracovat v jednotlivých navazujících částech.

Aktuální marketingová situace – zde se vychází ze základních údajů o zákaznících, 
konkurenci, dodavatelích, odběratelích a dalších složkách mikroprostředí. Jedná se hlavně 
o analýzu silných a slabých stránek. 

Rozbor příležitostí a očekávání v makroprostředí – identifi kuje hlavní příležitosti a vážná 
ohrožení ve vztahu k silným a slabým stránkám, zejména rizika, která mohou negativně působit 
na podnikatelskou činnost v rámci makroprostředí. Analýzou demografi ckého, ekonomického, 
přírodního, technologického, politicko-právního a sociálně-kulturního prostředí bychom měli 
odhalit jejich případný vliv na budoucí uplatnění naší nabídky na konkrétním trhu.

Údaje o  trhu – obsahuje základní číselné sumarizace informací o  potenciálu trhu, 
o konkrétních prodejích, cenách, ziskovém rozpětí a čistém zisku pro každý nabízený pro-
dukt na dotyčném cílovém trhu (segmentu).

Profi l zákazníků – počty a hlavní charakteristiky jednotlivých skupin zákazníků (jejich 
sociodemografi cké a ekonomické charakteristiky, kupní síla, preference, potřeby, nákupní 
chování a rozhodování).

Postavení konkurence – identifi kuje hlavní konkurenty, popisuje jejich velikost, cíle, trž-
ní podíl, případně další charakteristiky podstatné pro pochopení jejich záměrů a chování.

Situace v  produktovém, cenovém, distribučním a  komunikačním mixu – zejména 
v porovnání s konkurencí. 

Cíle – na základě předchozích zjištění a  rozborů se stanoví základní typy cílů: eko-
nomických, fi nančních, marketingových, sociálních a  případně dalších. Ekonomické cíle 
se mohou týkat hlavně podílu a postavení podniku na trhu, zatímco fi nanční budou spíše 
zaměřeny na míru návratnosti investic, předpokládané zisky apod. 

V každém případě soubor stanovených cílů musí splňovat následující kritéria:

1. Každý cíl má být jednoznačně deklarován a kvantifi kován s vymezením 
časového horizontu (období) pro jeho dosažení.

2. Různé cíle musí být navzájem sladěny a nesmí se navzájem vylučovat.
3. Cíle je třeba vytyčit hierarchicky a pokud je to možné, mají být cíle nižší 

úrovně (dílčí) odvozeny od cílů vyšších.
4. Cíle musí být reálné a dosažitelné, zároveň však musí být i dostatečně mobili-

zující, a to tak, aby všechny zaměstnance maximálně stimulovaly.
5. Konečnou podobou cílů jsou rozepsané úkoly, u nichž jsou přesně uvedeny 

termíny, do kdy mají být splněny, včetně jmen odpovědných pracovníků. 

Předpokládané náklady a výsledky – obsahují rozpočet, který je výkazem o plánovaném 
zisku, případně ztrátě. Na straně příjmů jsou tržby z prodejů, na straně výdajů se vykazují 
vedle výrobních nákladů také očekávané částky na distribuci, propagaci a další položky.
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Kontrola – sleduje plnění úkolů, dosahování marketingových cílů i dodržování rozpočtu.
Právě na kontrolu se často zapomíná. Přitom by měla být průběžná, aby podnik doká-

zal operativně reagovat na dosažené výsledky i měnící se situaci na trhu. 
V každém případě však musí být marketingový plán vypracován písemně a být kdy-

koli v  případě potřeby zainteresovaným pracovníkům dostupný. Zejména při kontrole 
dosažených výsledků.

Příloha – může například obsahovat harmonogram jednotlivých úkolů s termíny jejich 
splnění a jmenovitě uvedenými pracovníky, zodpovídajícími za ně. Rozpis úkolů by byl pod-
le jednotlivých týdnů celého kalendářního roku – tzn. od 1. do 52. týdne.

Marketingový plán je tedy základním nástrojem marketingového řízení, jehož jedním 
z důležitých principů je fl exibilita – schopnost pružně a operativně reagovat na konkrétní 
situaci na trhu. Proto by také marketingový plán neměl být v podniku chápán jako dog-
ma nebo fetiš. Právě jeho průběžná kontrola by měla mimo jiné přispívat k jeho aktualizaci 
a modifi kaci. Obvyklé plánovací období jednoho roku je přece jen příliš dlouhé na to, aby-
chom při sestavování plánu přesně a s jistotou věděli, co můžeme v oblastech hospodářského 
vývoje nebo situace na trhu očekávat. Proto také, jestliže se nám v důsledku změn v makro-
prostředí nabízejí neočekávané příležitosti (zvýšená poptávka po našich produktech), nebu-
deme přece sami proti sobě, abychom si před „lákajícím hlasem trhu zacpávali uši“, a to jen 
z důvodu, že v plánu máme stanoveny nižší objemy výroby. Podobně se běžně stává, že ne-
očekávané přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, sucho), změny směnných kurzů, zvýše-
ní cen surovin či poklesy spotřebitelské poptávky náhle omezí prodejnost našich produktů, 
sníží poptávku po nich. V  takovém případě, bez ohledu na plánované úkoly, musíme co 
nejrychleji zareagovat a přesunout naši nabídku na jiné trhy, změnit skladbu a objem výroby 
atd. Jak píší Ph. Kotler a J. A. Caslione [1], „marketingové plány v éře turbulence musí rychle 
reagovat na změny a vykazovat odolnost“.

Marketingový plán by měl být východiskem pro přijímání operativních rozhodnutí. 
Jeho hlavní funkcí je stanovit, kde jsme, kam směřujeme a co je třeba učinit.

Konkrétní příklad – Marketingový plán pro export

Podle Ing. Jana Bezemka, ředitele oddělení zahraničních marketingových aktivit české 
agentury na podporu obchodu CzechTrade, by měl exportní marketingový plán obsa-
hovat následující části:

1. Zhodnocení exportní schopnosti podniku

V této souvislosti by si mělo marketingové oddělení spolu s vedením fi rmy uvědomit, 
proč podnik vlastně jde na zahraniční trh a co od toho očekává.

Kapitola 4 | Marketingový plán
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V oblasti posouzení a zhodnocení vlastní pozice je mimo jiné nezbytné zvážit v jednot-
livých případech následující otázky:

 Management – Je si dostatečně vědom přínosů a nákladů exportu? Je ochoten věno-
vat část svého času, úsilí a prostředků budování pozice fi rmy na zahraničním trhu? Je 
připraven čekat na výsledky, které se možná nedostaví ihned?

 Výroba, výrobek – Je výrobek srovnatelný s konkurencí na domácím trhu? Má fi rma 
dostatečný přebytek kapacity výroby pro případný export? Bude fi rma schopná 
zajistit si subdodávky v potřebné kvalitě, kvantitě a dodací lhůtě? Má fi rma ve srov-
nání s konkurencí nějakou komparativní výhodu v oblasti výrobního procesu, balení, 
dodávek, poprodejního servisu, ceny apod.?

 Finanční situace – Nachází se fi rma v dobré fi nanční situaci? Má fi rma fi nanční plán, 
pokrývající zvýšené náklady exportu? Je fi rma s ohledem na fi nanční toky (cash fl ow) 
schopná pokrýt časový rozdíl v návratnosti exportních nákladů? 

 Lidské zdroje – Má již management nějaké zkušenosti s exportem? Jsou zaměstnanci 
fi rmy obeznámeni s kulturou a praxí v mezinárodním obchodě? Prováděli již nějaké 
operace v mezinárodním obchodě a s jakým výsledkem? Mají zaměstnanci znalosti 
cizích jazyků a kterých? Je vedení fi rmy schopno určit nebo zajistit (zvenku) za export 
odpovědnou osobu?

 Obchod/ marketing/ exportní oddělení – Existuje ve fi rmě exportní oddělení? Byly 
identifi kovány zahraniční trhy? Zkoumala fi rma již některé trhy a  které (s  osobní 
návštěvou nebo jen „od stolu“)? Byly již zpracovány cenové kalkulace v příslušných 
dodacích paritách? Má již fi rma k dispozici propagační materiál – brožury, prospekty, 
vzorky, videokazety atd. – v cizojazyčných verzích?

 Tuzemský trh – Jak dlouho fi rma funguje? Jsou výrobky dobře zavedeny na domácím 
trhu? Může fi rma uvést reference – zvláště co se týká kvality? Jaký je podíl na domá-
cím trhu, je tento podíl rostoucí, udrží si fi rma svou pozici na domácím trhu, zatímco 
management bude soustředěný na export?

Pokud jste schopni na převážnou většinu výše uvedených otázek odpovědět kladně, pojď-
me dál. Pokud musíte na většinu otázek odpovědět záporně, zamyslete se a své další roz-
hodnutí o dobývání zahraničních trhů ještě důkladně zvažte (odložte, změňte, zavrhněte). 

2. Zajištění podkladů a jejich analýza

Nyní je třeba zajistit veškeré dostupné informace. Jedním z hlavních zdrojů, který je 
téměř zadarmo, může být internet. Dále je třeba využít všech informací dostupných od 
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státních organizací – hlavním zdrojem v této oblasti je CzechTrade, kde je k mání vše 
buď zdarma, nebo za symbolické poplatky. Do této skupiny patří také Správa českých 
center, MPO, MZV a další. Dále je možné se obrátit na oborová sdružení a asociace (aso-
ciace výrobců, Hospodářská komora a její regionální kanceláře). Všechny výše uvedené 
instituce a organizace jsou schopny poskytnout zajímavé a aktuální informace zdarma 
či za velmi rozumné poplatky. V další fázi je možno se obrátit na marketingové fi rmy, 
přičemž za informace již zaplatíte komerční ceny a samozřejmě je nutné dohlédnout, 
aby vám informace byly poskytnuty v požadované kvantitě i kvalitě. 

Při respektování výše uvedeného přístupu „dobrého hospodáře“ zajistěte: 

 statistiky a studie z volných zdrojů,

 informace placené, adresáře, teritoriální informace

a poté přistupte k analýze trhu, kde se zamyslíte nad:

 velikostí trhu – u spotřebního zboží to může např. znamenat počet obyvatel (jejich 
životní úroveň, zvyklosti, klima apod.), u investičních celků to může být politika vlády, 
rozvojové koncepce atd.,

 růstový faktor – je trh rostoucí? (odpověď musí být ano) Uchycení se na klesajícím 
trhu je obtížné s ohledem na konkurenci, která již na trhu je. Začíná boj mezi subjekty 
navzájem o podíl na menším „koláči“. Vás jako nově příchozího zlikvidují jako první-
ho, i kdyby se měly na čas proti vám spojit,

 spolehlivost údajů – je třeba pracovat s  údaji z  více zdrojů, event. ověřit je přímo 
v terénu (u spotřebního zboží stačí projít supermarkety a podívat se, co lidé naku-
pují), u strojírenství a dalších oborů je nutné zjistit, co dělá konkurence, pohovořit 
s nezaujatými lidmi z oboru (uživateli) atd.,

 politická rizika (teritoriální) – tato položka ovlivňuje absorpční schopnost trhu (spo-
třebitelské jednání) i vaše vlastní chování na trhu (např. inkaso),

 devizová regulace – měli byste vědět, jak budete mít zajištěné inkaso vašich dodávek, 
jak a kudy nakonec peníze obdržíte (např. centrální banka s devizovou licencí),

 červená nit (red tape) – tato položka obrací vše dříve nebo později uvedené v napro-
sto nepodstatné – např. na váš výrobek (a  výrobky konkurence), prodejný pouze 
pod licencí, nedostane licenci nikdo jiný než vy. V opačném případě nejste schop-
ni získat licenci, získala-li ji konkurence. Nebo – máte dobrý kontakt (např. vdaná 
babička) na velký distribuční řetězec a oni mají zájem od vás kupovat, a proto se 
s nikým jiným bavit ani nebudou. Jednoduše řečeno, v kladném případě nemusíte 
v marketingu dělat vůbec nic, a přesto prodáte. V záporném případě můžete s touto 
položkou dělat marketingové „divy“, a přesto neuspějete. Je třeba dávat pozor na 
tuto položku, pokud se vyskytne, je třeba ji respektovat, jinak vyhazujete peníze.

Kapitola 4 | Marketingový plán
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 obchodní náklady – zde uvažujeme o dostupnosti – blízkost trhu (cestovné, dopravné 
atd.), náklady zpracování trhu (drahé/levné země), provize, marže, balení zboží atd. 
Neboli – kolik nás tento trh bude stát.

 analýza konkurence – kdo je vaše konkurence na tomto trhu? Jaká je pozice kon-
kurence? Co konkurence musela podstoupit nebo co dělala, aby dosáhla tak dobré 
pozice? Jak konkurence čelila poslednímu poklesu trhu? 

 analýza cenové a technické dokumentace – zde snad není třeba nic dodávat, pouze 
bychom poukázali na výše uvedený bod – spolehlivost údajů,

 analýza distribučních kanálů – tzn. kdo jsou subjekty distribučního systému, jaké jsou 
podmínky (kalkulace, technické podmínky, zvyklosti atd.), jaký systém používá naše 
konkurence, kdo je můj konečný spotřebitel a jak se k němu dostat.

Ve všem výše uvedeném je skryto riziko výběru příliš mnoha trhů (možností), které 
hraničí s rizikem „přehlédnutí příležitosti“. Je třeba citlivě zvažovat mezi těmito dvěma 
krajními eventualitami. 

3. Stanovení cílů

V této podkapitole bychom si měli stanovit reálné cíle. To znamená především náš podíl 
na trhu, kterého chceme dosáhnout. Pokud jsme malá nebo střední fi rma (a z hlediska 
světového obchodu je nutno za takové považovat téměř všechny české fi rmy), je třeba 
si stanovit reálné cíle. Někdy i malý podíl na velkém trhu může znamenat velmi zajíma-
vé možnosti a odbyt pro celou fi rmu na několik let. Proto bychom neměli zaměřovat 
svou pozornost jen na malé trhy, kde ovládneme podstatnou část. 

Měli bychom si stanovit nebo alespoň do budoucna uvažovat o objemech, které bude-
me chtít na trhu realizovat. To přímo souvisí s podílem na trhu a můžeme tomu pak 
přizpůsobit všechny ostatní záležitosti, jako jsou např. zastupitelské smlouvy, cenové 
a dopravní kalkulace, distribuční náklady, balení atd.

Součástí této fáze musí být i  třeba jen velmi jednoduchá (záleží na povaze výrobku 
nebo služeb) kalkulace týkající se návratnosti námi vložených fi nančních prostředků, 
včetně časového horizontu návratnosti. Daný materiál bude samozřejmě vyžadován 
našimi nadřízenými a  bude použit i  pro jednání vedení fi rmy při schvalování našich 
záměrů. Pokud uvedeme reálná čísla a termíny (a to bychom měli), budou podklady 
sloužit i  jako jeden z pilířů podpory naší pozice v organizaci. Pro vedení fi rmy může 
tato zmínka fungovat jako upozornění, že všechno nelze realizovat ihned a i v obcho-
dě se výsledky dostavují po určitém čase. Rychlé výsledky slibuje jen nezodpovědný 
člověk. Nebo jde o zázrak (a ten se někdy také stane).
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4. Cílová skupina – segmentace trhu

Nemá smysl zde popisovat to, co už je popsáno ve všech marketingových příručkách 
a učebnicích. Výše uvedený nadpis snad nejlépe charakterizuje otázka, kterou byste si 
měli položit: Kdo je vlastně můj zákazník?

Například váš typický zákazník pro spotřební zboží v  arabské zemi Perského zálivu 
vůbec nemusí být arabské národnosti (bude to pravděpodobně Ind nebo Filipínec). 
Pokud prodáváte vozy vyšší třídy, váš klíčový zákazník nemusí být dobře situovaný 
občan, ale např. míst ní taxi služba nebo diplomatický sbor atd. Nepřehlížejte velké 
konečné spotřebitele vašeho zboží a  služeb. Neopomínejte možnosti spolupráce na 
třetích trzích.

5. Marketingový mix 

V této oblasti všichni odborníci radí svorně – myslet globálně, ale jednat lokálně. Nezbý-
vá než se chovat dle osvědčených rad. Vaším úkolem je namíchat takový marketingový 
mix, který bude chutnat vašemu zákazníkovi (okruhu možných zákazníků). 

Dobře připravte výrobek nebo službu, kterou budete nabízet (obal, technické provede-
ní, návod k obsluze, prospekty atd.). 

Načasujte a  rozmyslete si jednotlivé marketingové aktivity, tj. průběh celé kampaně, 
včetně rozesílání nabídek, prospektů, účasti na veletrhu, jednání, cenové a obchodní 
politiky atd.

Nastavte dobře cenu. Zde musíte zkoumat jednání konkurence, situaci na trhu atd. Nic 
se tak špatně nebere zpět jako od začátku chybně nastavená cena. Například nebudete 
schopni poskytnout dodatečné slevy, které jsou na trhu běžné, protože bu dete „stát 
u zdi“. (Váš zákazník si bude myslet, že proti němu máte něco osobního, protože všichni 
ostatní prodávající ji poskytli a všem ostatním kupujícím tato sleva poskytnuta byla.) 

V otázce distribuce jsou dvě roviny. 

 Manažerská rozhodnutí, tj. otázky provize, cenové záležitosti při prodeji na vlastní 
účet (marže, rabaty atd.), výhradní/ nevýhradní zastoupení atd.

 Fyzická rozhodnutí, tj. otázky dopravy, skladování, technického vybavení apod.

Kapitola 4 | Marketingový plán

41

KE0666_sazba.indd   41KE0666_sazba.indd   41 19.10.2011   10:33:1019.10.2011   10:33:10



6. Plán akcí a rozpočet

Součástí plánu by měl být i seznam jednotlivých aktivit s jednotlivými cenami za kon-
krétní činnosti, s časovým harmonogramem, tak jak je již uvedeno výše. Je pravda, že 
v přehledném, po položkách uvedeném seznamu se i dobře škrtá. Toto vašemu roz-
počtu příliš neprospěje, ale vaši nadřízení jistě ocení váš smysl pro realitu a věcnost. 

Závěrem je třeba poznamenat, že celý exportní marketingový plán by měl být struč-
ný, vedený v bodech nebo tabulkách (statistiky, databáze a ostatní by mělo být v přílo-
hách) a hlavně reálný. Rozsah plánu přímo odpovídá povaze výrobku nebo služeb, které 
budete nabízet. Neměl by mít méně než tři strany (u jednoduchých výrobků), ale neměl 
by rovněž mít více než 20 stran u rozsáhlých služeb, včetně dodávek investičních celků 
(rozsáhlejší plány nebude mít čas číst ani zasedání představenstva velké fi rmy). 

Zdroj: Bezemek, J.: Exportní marketingový plán. In: CD Vzdělávání a  trénink malých 
a středních fi rem v oblasti znalostí pro export na základě praktické výuky (ETSME), Pro-
jekt Leonardo da Vinci, European Training in the UK, Obchodní a hospodářská komora 
Brno, 2001

Otázky k procvičení:

1. Co tvoří marketingový plán?
2. Jak by měly být formulovány jeho cíle?
3 Jakou by plán měl mít podobu?
4.  Co všechno byste potřebovali k vypracování marketingového plánu své 

fi rmy a co všechno by zahrnoval?
5. Která z částí plánu chybí ve výše uvedeném příkladu marketingového plánu 

pro export?
6. Jaký je vztah mezi marketingovými aktivitami podniku a tím, co je v příkladu 

Marketingový plán pro export označeno jako červená nit (red tape)? 
7.  Vysvětlete pojem „internal (vnitřní, interní) marketing“.  
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Rady pro začátečníky

1. Podle uvedeného obsahu marketingového plánu a podle příkladu marke-
tingového plánu pro export si zkuste sami takový dokument zpracovat pro 
nejbližší kalendářní rok.

2. Vyjděte při tom z formulovaných cílů a strategie, jak jste je vytvořili 
v předchozích dvou kapitolách, tj. druhé a třetí.

3. Marketingový plán musí být v písemné podobě, nestačí ho mít pouze v hlavě. 
Co je psáno, to je dáno. Také paměť počítače je rozhodně spolehlivějším 
nástrojem než paměť manažera či majitele fi rmy.

4. Marketingový plán není žádné rozsáhlé literární veledílo, ale především 
praktická pomůcka pro vaše marketingové řízení. Jeho rozsah stačí na pět 
až deset stran. Ale pozor! Nechtějte jej odbýt za hodinu. To by byla škoda 
času i námahy.

5. Věnujte jeho psaní a hlavně přípravě delší časové období. Dobře si prostuduj-
te a promyslete veškeré podkladové materiály. Zejména z marketingového 
informačního systému (viz kapitola 7). Získáte tím nový marketingový 
pohled na řadu činností své fi rmy.

6. Sestavování marketingového plánu konzultujte s pracovníky podniku. Ne-
omezujte se pouze na členy vrcholového vedení, mnohé podněty mohou dát 
naopak lidé z provozu.

7. Některé další materiály pro marketingový plán si vypracujete až v dalších 
kapitolách. Například v následující 5. kapitole získáte SWOT analýzu, která 
se bude hodit jako základní zpracování vstupní situace na trhu. Možná se 
vám podaří udělat také analýzu portfolia (viz kapitola 6). Z 8. kapitoly by 
měl vyplynout profi l zákazníka a jeho nákupní chování. V 9. kapitole dosta-
nete segmenty svých zákazníků a konečně v dalších kapitolách (10 až 14) 
vypracujete jednotlivým segmentům odpovídající marketingové mixy. 

8. Marketingové nástroje včetně marketingového plánu samy o sobě nezaručují 
úspěch na trhu. Pouze zvyšují pravděpodobnost jeho dosažení, nejde o jisto-
tu. Stejně jako v životě – když má někdo štěstí (viz červená nit v předchozím 
příkladu Marketingový plán pro export), dosáhne úspěchu i bez marketin-
gu. 

9. Veškeré marketingové aktivity mějte předem dobře naplánované a roz-
pracované do podoby marketingového plánu. Marketingový plán ve své 
každodenní řídicí praxi hojně používejte a využívejte. Ale ještě raději ho 
podle nečekaně nastalých změn v marketingovém prostředí (zejména 
v makroprostředí) měňte a upravujte.

Kapitola 4 | Marketingový plán
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5. kapitola 

Analýza marketingového prostředí 
Podstata marketingového přístupu k  podnikání je v  zásadě jednoduchá: pomocí systému 
teoreticky propracovaných a po desetiletí v praxi ověřených nástrojů, principů a postupů 
dosáhnout toho, aby podnik dokázal reagovat na přání, potřeby a očekávání zákazníků lépe 
než konkurence a aby si tak zvýšil pravděpodobnost dosažení úspěchu na trhu a  splnění 
svých podnikatelských cílů.

V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že marketing sám o sobě v žádném případě 
není nějakým všelékem nebo zázračným prostředkem, který umožní vyřešit všechny podni-
kové problémy. Nelze doufat, že se pomocí několika (třeba i  jinde již prakticky ověřených) 
osvědčených marketingových triků podaří okamžitě zbavit fi rmu potíží, například v oblas-
ti fi nancování. Žádný takový univerzální marketingový recept, který by byl použitelný vždy 
a všude, prostě neexistuje. Každý podnik musí své marketingové aktivity rozvíjet sám, pře-
devším s ohledem na specifi cké vnitřní i vnější podmínky, v nichž se nachází. Marketingová 
činnost totiž spíše představuje dlouhodobou, systematickou a plánovanou realizaci veškerých 
aktivit podniku a jejich jednoznačnou orientaci na trh s jeho náročnými požadavky zákazníků. 
Proto se také za jeden ze základních marketingových kroků považuje analýza marketingového 
prostředí – tedy toho, jak konkrétně vypadá aktuální situace na trhu, na nějž se zaměřujeme. 

Z obecného pohledu lze marketingové prostředí rozdělit na dvě hlavní části, a to na:

 mikroprostředí (někdy bývá označováno za vnitřní prostředí),
 makroprostředí (někdy také vnější prostředí).

Stručně si k nim uveďme nejpodstatnější charakteristiky.

Marketingové mikroprostředí 

Do marketingového mikroprostředí počítáme vlastní podnik s jeho zaměstnanci, dále potom 
zákazníky, dodavatele, marketingové zprostředkovatele, veřejnost a konečně i konkurenty. 
Tito všichni činnost podniku více či méně ovlivňují, podnik je na nich do určité míry závis-
lý, ale podstatné je, že je může sám aktivně měnit. Například si může vybrat jiné dodavate-
le, může uzavřít spolupráci s konkurenty na společném projektu, se zákazníky komunikuje 
reklamní kampaní, s veřejností nástroji public relations atd. 
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Dodavatelé zajišťují přísun všeho, co je k  činnosti podniku zapotřebí (suroviny, 
polotovary, energie, služby, peněžní prostředky apod.). Důležité je dodržování požado-
vané kvality dodávek, smluvených dodacích termínů a lhůt i potřebného objemu vstupů 
a dohodnuté ceny.

Marketingoví zprostředkovatelé nejsou nic jiného než zvláštní kategorií dodavatelů. 
Řadíme sem obchodní zprostředkovatele, skladovací a přepravní fi rmy, agentury marketin-
gových služeb a fi nanční zprostředkovatele. Jsou vlastně speciálním případem dodavatelů 
služeb potřebných především pro marketingové aktivity (marketingový výzkum, marketin-
gový plán a zejména marketingová komunikace), které je často lépe si zajistit prostřednic-
tvím externích specializovaných fi rem tzv. outsourcingem.

K nejdůležitějším skupinám veřejnosti počítáme hromadné sdělovací prostředky (tisk, 
rozhlas, televize, internetové servery atd.), neziskové organizace (charitativní organizace, 
nadace, církve apod.), zájmové a nátlakové skupiny (ochránci lidských práv, ochránci práv 
zvířat, odpůrci globalizace, ekologičtí aktivisté apod.) a zejména místní obyvatele (lidé žijící 
v teritoriu, na němž podnik trvale funguje). Všeobecně se síla veřejnosti podceňuje. Přitom 
jsou stejně jako zákazníci schopni poškodit, ba přímo zlikvidovat podnik. Každé podniká-
ní totiž zákonitě zhoršuje místním obyvatelům životní podmínky: od výstavby budov přes 
dopravu materiálu a osob až po samotný, často okolí ohrožující provoz fi rmy. Nejnázorněji je 
to patrné v okolí vojenských i civilních letišť, chemických továren a jaderných elektráren. Tak 
se stává, že místní lidé začnou požadovat na svých politických a správních orgánech zastave-
ní činnosti podniku. Aby k takovým situacím docházelo co nejméně, aby tomu mohl podnik 
úspěšně předcházet, měl by využít nástrojů public relations – viz 14. kapitola.

K  zákazníkům, kteří produkty kupují, patří zejména drobní spotřebitelé (jednotlivci 
a domácnosti), organizace (průmyslový trh) nebo vlády (státní zakázky).

Za konkurenty naopak považujeme všechny subjekty, které na trhu nabízejí stejné, po-
dobné nebo substituční produkty. 

K posouzení úrovně a kvality podnikového mikroprostředí slouží analýza silných a sla-
bých stránek (anglicky nazývaná Strengths and Weaknesses Analysis), jejíž pomocí si podnik 
může vyhodnotit své přednosti a nedostatky ve všech výše uvedených šesti faktorech – tzn. 
vlastní organizace, dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, veřejnost, zákazníci a kon-
kurence. Zkráceně bývá tento postup označován jako S-W analýza.

Ph. Kotler a J. A. Caslione uvádějí ve své knize [1] následující čtyři klíčové změny sou-
časného marketingového prostředí: 

1. Zákazníci jsou informovaní lépe než kdykoli předtím. Mají velkou sílu. Téměř 
cokoli o jakémkoli výrobku, službě nebo společnosti si mohou najít na inter-
netu nebo díky kontaktům zprostředkovaným sociálními sítěmi.

2. Zákazníci jsou čím dál ochotnější kupovat dobře známé privátní značky 
obchodů a důvěřovat jim, jsou-li levnější než propagované národní značky.
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3. Konkurenti dokáží kopírovat nové výrobky a služby stále snadněji a rychleji, 
čímž snižují návratnost investic inovátorů (ROI). Konkurenční výhody tak 
mají mnohem kratší trvání.

4. Internet a sociální sítě daly vzniknout radikálně novým médiím a informačním 
zdrojům, stejně jako prostředkům přímého prodeje zákazníkům.

Zmíněný problém nápodoby (kopírování) se pochopitelně netýká pouze novinek, jak 
uvádějí Ph. Kotler a J. A. Caslione, ale i samotných značek. Zejména asijští výrobci, kteří pro-
dukují zboží pro věhlasné světové fi rmy, nemívají problém napodobit produkt včetně jeho 
značky. Právě díky tomu přestává být celosvětová značka zárukou kvality.

Marketingové makroprostředí

Marketingové makroprostředí, někdy se označuje za globální makroprostředí [2], sestává také 
ze šesti skupin faktorů, ovlivňujících fi rmu zvenčí, čímž působí přímo i nepřímo (zprostřed-
kovaně) na všechny její aktivity. Na tyto faktory nemá fi rma prakticky vůbec žádný vliv, 
nemůže je ani pořádně kontrolovat, spíše je pouze bere na vědomí a snaží se o nich vědět co 
nejdříve, aby na ně mohla svými aktivitami co nejrychleji a nejvýhodněji reagovat. Obvykle 
se o nich hovoří jako o faktorech nekontrolovatelných, determinujících. Patří k nim:

1. Demografi cké prostředí, zahrnující tak závažné jevy, jakými jsou celosvětový růst 
populace, migrace obyvatelstva, vývoj porodnosti, stárnutí obyvatelstva, úmrtnost, 
úroveň vzdělanosti, zaměstnanost a změny v rodině, to vše s obzvláště dynamickou 
proměnou role žen.

2. Ekonomické prostředí, kde se v  současnosti potýkáme s  vysokou mírou infl ace, se 
zadlužeností, vývojem směnných kurzů, hrozbou recese a důsledky nezaměstnanosti 
zejména u mladé generace, rozdíly mezi rozvinutými (bohatými) státy a zeměmi tře-
tího světa.

3. Přírodní prostředí, kam patří také klimatické a geografi cké podmínky, stejně jako otázky 
surovinového bohatství a ekologické problémy, jaké představují znečištění vody (toků, 
jezer i moří), ovzduší (zejména ve spojitosti s ozonem), těžba surovin a s ní spojená 
devastace životního prostředí, rostoucí náklady na energii (výstavba, provoz a hlavně 
ukončení provozu jaderných elektráren).

4. Technologické prostředí zase charakterizuje stále se zrychlující tempo inovací, zkracová-
ní inovačního cyklu a s tím související životnost produktů, ale také dostupnost doprav-
ní infrastruktury (přístavy, letiště, železnice, dálnice), technologická úroveň výrobních 
zařízení, dostupnost internetu a komunikačního spojení.

Kapitola 5 | Analýza marketingového prostředí
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5. Politické prostředí s takovými jevy, jako jsou zákony (legislativa) jak na ochranu inves-
tora (podnikatele), tak také na ochranu spotřebitele, činnost vládních institucí (agen-
tur), skupin veřejného zájmu, nevládních organizací a politických stran.

6. Kulturní prostředí, které si přes veškerou homogenizaci, jež s  sebou přinesly zejmé-
na hromadné sdělovací prostředky, i nadále uchovává řadu tradičních a dodnes silně 
působících hodnot a místních specifi k (jazykových, náboženských), projevujících se 
v množství odlišných subkultur.

Právě analýza těchto šesti okruhů by měla fi rmě odkrýt atraktivní příležitosti na trhu, 
co trh nabízí, ale také jaká nebezpečí a nástrahy se zde skrývají a zda by případně také mohly 
reálně nastat. Pokud je to jen trochu možné, je vždycky lepší o nich vědět, počítat s nimi, 
předvídat je a hlavně na ně co nejrychleji zareagovat. Jedná se o analýzu příležitostí a hrozeb, 
anglicky Opportunities and Th reats Analysis, zkráceně O-T. Pro analýzu makroprostředí se 
často, zejména v managementu, používají také analýzy označované podle začátečních pís-
men jako PESTLEK (politické, ekonomické, sociální, technické a technologické, legislativ-
ní, ekologické a kulturní faktory), nebo PESTE (politické, ekonomické, sociální, technické 
a ekologické), případně STEPE (sociální, technické, ekonomické, politické a ekologické).

Je zřejmě, že obě analýzy, tedy jak mikroprostředí, tak také makroprostředí, se vzájem-
ně doplňují. Celková souhrnná analýza marketingového prostředí (trhu) se zkráceně označuje 
spojením obou předchozích zkratek jako SWOT a běžně se hovoří o SWOT analýze, která 
je základem vypracování každé marketingové strategie a rovněž každého marketingového 
plánu. Může se stejně dobře týkat celé organizace (podniku), jakož i jednotlivých produktů. 
Oproti výše zmíněným analýzám typu PESTLEK, PESTE nebo STEPE je nespornou před-
ností SWOT analýzy to, že v sobě zároveň spojuje analýzu makroprostředí i mikroprostře-
dí.

Konkrétní postup práce a výslednou podobu SWOT analýzy si ukážeme na následují-
cích třech příkladech. Nejprve to bude zhruba deset let stará SWOT analýza proslulého Uni-
petrolu. V návaznosti na ni si potom naznačíme, jak by se mohla dělat SWOT analýza osoby, 
například mladého uchazeče o zaměstnání. Třetí příklad se týká mediálního trhu v USA.

Konkrétní příklady 

SWOT analýza Unipetrolu

Holding Unipetrol vznikl v polovině 90. let s cílem koncentrovat domácí odvětví petro-
chemie do jedné fi rmy a vytvořit tak silného protihráče vstupujícím zahraničním společ-
nostem Agip, Conoco a Shell. Holding Unipetrol je řídicím centrem se strategickým roz-
hodováním. Výrobní a obchodní aktivity zůstaly následujícím dceřiným společnostem:
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 Česká rafi nérská společnost (Unipetrol vlastní 51 % akcií), která v rámci celého hol-
dingu dosahuje nejlepších hospodářských výsledků. Nízké a stále klesající ceny ropy 
využívá tato fi rma pro výrobu produktů vyšší cenové úrovně, a to především pohon-
ných hmot. V České republice kryje jejich spotřebu téměř z 60 %. Její další produkty 
představují přímé vstupy pro výrobu v Chemopetrolu Litvínov a Kaučuku Kralupy.

 Chemopetrol Litvínov, jehož je Unipetrol stoprocentním vlastníkem, a  do kterého 
také směřuje většina nových investic (plánuje se například výroba etylénu). Spotřeba 
těchto produktů by mohla v České republice a v dalších zemích střední a východní 
Evropy růst ročně o 7 až 10 %.

 Kaučuk Kralupy (také zde je Unipetrol stoprocentním vlastníkem), který i když dodá-
vá plasty především na domácí trh, je velmi úspěšný i v oblasti exportu, a to zejména 
do západní Evropy. Vývoz plastů tvoří zhruba 70 % tržeb této dceřiné společnosti.

 Benzina (Unipetrol vlastní 89 % společnosti) prodává na českém trhu ropné produkty, 
automobilový benzin, motorovou naftu, mazací oleje a další produkty. Benzina vlastní 
zhruba 370 čerpacích stanic v  České republice, tj. kontroluje 22 % trhu pohonných 
hmot, které nakupuje ze 70 % u České rafi nérské společnosti. Její sklady jsou většinou 
propojeny přímo s rafi neriemi potrubním systémem, který vlastní státní fi rma Čepro; 
o převedení tohoto podniku do holdingu vedení Unipetrolu velmi usiluje.

Cílem podniku je udržení pozice na domácím trhu a zvýšení exportu hlavně do zemí 
východní a jihovýchodní Evropy. I když problémy s fúzí společností odsunuly v prv-
ních fázích existence tohoto holdingu jeho strategické plánování stranou, podařilo 
se již dosáhnout toho, že nyní má každý jeho člen vypracován svůj vlastní desetiletý 
plán rozvoje.

Při aplikaci SWOT analýzy lze u holdingu Unipetrol hodnotit jeho vnitřní a vnější marke-
tingové prostředí takto: 

Silné stránky

 synergický efekt ze spojení hlavních výrobců petrochemie v České republice,

 možnosti komplexního logistického spojení od dodávek suroviny přes výrobu pro-
duktů až po jejich prodej ve vlastní síti,

 diverzifi kované zdroje dodávek ropy,

 propojení se světovými výrobci.

Kapitola 5 | Analýza marketingového prostředí
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Slabé stránky

 malá zkušenost ze spolupráce mezi dosud samostatnými hospodářskými organiza-
cemi,

 ekologická náročnost produkce,

 nutnost modernizace řady výrobních procesů,

 neukončená privatizace, omezující strategická rozhodování a investice.

Příležitosti

 dosud nízká spotřeba plastů, kaučuků a petrochemických produktů v České republice,

 nižší výrobní náklady přispívají ke konkurenceschopnosti na zahraničních trzích,

 současná nízká cena ropy na světových trzích a pomalejší pokles cen petrochemic-
kých produktů umožňuje realizovat mimořádné zisky,

 možnost dalších akvizic (Spolana Neratovice, Chemické závody Sokolov, Čepro 
a Mero), které by zvětšily sílu holdingu, ale mohou být kvůli své zadluženosti i nepří-
jemnou fi nanční zátěží.

Hrozby

 konkurence zahraničních fi rem a  rostoucí výrobní kapacity chemických podniků 
poblíž hranic České republiky,

 surovinová závislost na derivátech ropy coby jediné surovině a jejím cenovém vývoji,

 obtíže při koncepci společné výrobní a  cenové politiky mezi Českou rafi nérskou 
a zbytkem holdingu Unipetrol.

V každém případě je SWOT analýza zpravidla výsledkem individuálních, a tudíž i značně 
subjektivních hodnocení. V praxi se provádí velice jednoduchým způsobem. Nejprve 
si rozdělíme čtvrtku papíru na čtyři políčka. Potom do nich píšeme skutečnosti, které 
považujeme za přednosti (silné stránky) a nedostatky (slabé stránky) našeho podniku, 
stejně jako očekávané šance (příležitosti) či naopak překážky (hrozby) vnějšího makro-
prostředí. Výsledná podoba SWOT analýzy je znázorněna na následujícím obr. 5-1.

Uvedenou subjektivnost takto zpracované SWOT analýzy lze ovšem zmírnit. Například 
u analýzy makroprostředí by bylo možné v zájmu zvýšení objektivity hodnocených sku-
tečností požádat o vyjádření odborníky a specialisty na jednotlivé oblasti (demografi e, 
technologie, ekologie atd.). Další možnosti nabízí využití a zpracování statistických dat. 
Měly by být podkladem i argumentem pro naše výsledné hodnocení, pro jednoznačné 
zařazení zvažovaných skutečností. 
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Rozhodně bychom si však měli dát pozor na to, aby naše analýza zahrnovala a odlišova-
la vlivy faktorů marketingového mikroprostředí od determinujícího vnějšího makropro-
středí. SWOT analýza je sice na první pohled velmi jednoduchá, ale právě nedostatečné 
rozlišení makroprostředí od mikroprostředí vede nakonec k jejímu zploštění a redukci 
na analýzu pouze silných a slabých stránek. To koneckonců dokazuje i příklad Unipet-
rolu, kde v příležitostech a hrozbách vidíme takové položky, jako nižší výrobní náklady 
přispívající ke konkurenceschopnosti na zahraničních trzích, možnost dalších akvizic 
(Spolana Neratovice, Chemické závody Sokolov, Čepro a Mero) či obtíže při koncepci 
společné výrobní a cenové politiky mezi Českou rafi nérskou a zbytkem holdingu Uni-
petrol, které nepochybně patří do mikroprostředí.

Kapitola 5 | Analýza marketingového prostředí

Silné stránky

–  synergický efekt ze spojení hlavních 

výrobců petrochemie v České republice,

–  možnosti komplexního logistického spo-

jení od dodávek suroviny přes výrobu 

produktů až po jejich prodej ve vlastní 

síti,

– diverzifi kované zdroje dodávek ropy,

– propojení se světovými výrobci.

Slabé stránky

–  malá zkušenost ze spolupráce mezi 

dosud samostatnými hospodářskými 

organizacemi,

– ekologická náročnost produkce,

–  nutnost modernizace řady výrobních 

procesů,

–  neukončená privatizace omezující 

strategická rozhodování a investice.

Příležitosti

–  dosud nízká spotřeba plastů, kaučuků 

a petrochemických produktů v České 

republice,

–  nižší výrobní náklady přispívají ke 

konkurenceschopnosti na zahraničních 

trzích,

–  současná nízká cena ropy na světových 

trzích a pomalejší pokles cen petroche-

mických produktů umožňuje realizovat 

mimořádné zisky,

–  možnost dalších akvizic (Spolana Nera-

tovice, Chemické závody Sokolov, Čepro 

a Mero), které by zvětšily sílu holdingu, 

ale mohou být kvůli své zadluženosti 

i nepříjemnou fi nanční zátěží.

Hrozby

–  konkurence zahraničních fi rem a ros-

toucí výrobní kapacity chemických 

podniků poblíž hranic České republiky,

–  surovinová závislost na derivátech ropy 

jako jediné surovině a jejím cenovém 

vývoji,

–  obtíže při koncepci společné výrobní 

a cenové politiky mezi Českou rafi nér-

skou a zbytkem holdingu Unipetrol.

Obr. 5-1: Výsledná podoba SWOT analýzy
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SWOT analýza uchazeče o zaměstnaní

Podle příkladu Unipetrolu by se dala zcela analogicky vypracovat SWOT analýza nás 
samotných, dejme tomu jako uchazečů o  zaměstnání. K  silným stránkám by mohlo 
patřit třeba to, že jsme čerství absolventi oboru informatiky známé vysoké školy. Navíc 
máme také státní jazykové zkoušky a jsme schopni vysokého pracovního nasazení. Mezi 
slabé stránky nesporně patří nedostatečné praktické zkušenosti a neochota stěhovat 
se za prací. Třeba také chybí řidičský průkaz. Za příležitosti makroprostředí by se dala 
předně počítat současná atraktivita České republiky pro zahraniční investory a za druhé 
potom také celosvětový rozvoj informačních a komunikačních technologií, umožňující 
pracovat pro zahraniční fi rmu doma ve své pracovně. Hrozbou by ovšem bylo legislativ-
ní uvolnění našeho pracovního trhu kvalifi kovaným absolventům informatiky z východ-
ní Evropy a hlavně z Asie, případně pro ně stejná možnost, aby se díky informačním 
a komunikačním technologiím nemuseli vůbec stěhovat za prací do ciziny.

Využití SWOT analýzy při hodnocení fúze America Online – Time Warner Inc.

V roce 2001 došlo k fúzi společností America Online a Time Warner. Nově pojmenovaná 
AOL Time Warner se stala první plně integrovanou mediální a komunikační společnos-
tí s  internetovou podporou. Právě vznik integrovaného „nového“ média byl hlavním 
smyslem fúze. Spojení mělo Time Warner přinést velké množství zákazníků AOL, která 
v roce 1999 ovládala téměř čtvrtinu trhu poskytovatelů internetového připojení. V roce 
2002 pak začal restrukturalizační program, plně propojující oba subjekty. Byl dokončen 
v roce 2003. Všechna aktiva společnosti Time Warner Entertainment, včetně divizí War-
ner Bros a HBO (Home Box Offi  ce), se stala taktéž součástí AOL Time Warner. V roce 2003 
pak došlo ke změně názvu společnosti na původní Time Warner. Time Warner je jednou 
z nejvýznamnějších mediálních společností na světě. Do oblasti jejího působení spa-
dá fi lmový průmysl, televizní vysílání, kabelové sítě, internetové služby a tištěná média. 
Společnost operuje především v USA. Sídlo má v New Yorku. Zaměstnává přibližně 87 
tisíc lidí a její obrat činil v roce 2005 43 652 milionů USD. 

Podnikatelskou činnost společnosti Time Warner lze rozdělit na pět hlavních oblastí: 

 fi lmový průmysl, 

 sítě pro televizní vysílání a televizní kanály,

 kabelové systémy, 

 vydavatelství – publikační činnost,

 America Online – služby internetu. 
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Divize fi lmového průmyslu se zabývá tvorbou celovečerních fi lmů, televizních pořadů 
a  jiných zábavních show. Dále zajišťuje distribuci domácího videa a prodej vysílacích 
práv. Filmová sekce je reprezentována Warner Bros Entertainment Group a New Line 
Cinema Corporation. Sekce domácího videa operuje prostřednictvím Warner Home 
Video, která zajišťuje distribuci DVD či VHS nosičů s produkcí, jejíž práva WHV získala. 
Televizní sekce je vedena pod značkou Warner Bros Television Production. Produkuje 
televizní programy a seriály pro jiné televizní stanice a kabelové sítě. Další významnou 
oblastí činnosti je zajištění sítí pro televizní vysílání. Tyto činnosti jsou zajištěny divizemi 
Turner Networks a  Home Box Offi  ce (HBO), které dále provozují zpravodajské kanály 
CNN a Headline News či zábavní kanály jako Cartoon Network a TNT. Turner Network 
také zajišťuje provoz internetových stránek jako CNNMoney.com, CNN.com, NASCAR.
com, PGA.com a CartoonNetwork.com. HBO je se svými 40 miliony zákazníků nejrozší-
řenější placenou televizní službou na světě. Rovněž zajišťuje Cinimax. Divize kabelových 
systémů je provozována pod názvem Time Warner Cable a je druhým největším operá-
torem kabelových systémů v USA. Time Warner poskytuje služby kabelové televize pro 
11 milionů uživatelů a vysokorychlostní připojení k internetu pro 3,5 milionu uživatelů. 
Další činností je provoz digitálních telefonních linek. Divize publikační a vydavatelské 
činnosti je provozována především pod značkou Time Incorporated. Vydává přes 150 
časopisů po celém světě. Mezi nimi takové jako Time, People, Sports Illustrated, Fortune, 
Money a 77 dalších časopisů publikovaných skupinou IPC ve Velké Británii a Austrálii. 
Tato divize dále zajišťuje aktivity direct-marketingu a direct-sellingu.

America Online je v současnosti divizí společnosti Time Warner. Reprezentuje interne-
tové aktivity korporace Time Warner, disponuje množstvím internetových značek jako 
například Netscape či ICQ a je největším poskytovatelem internetového připojení v USA. 
V současnosti poskytuje také vysokorychlostní kabelové a digitální připojení k interne-
tu, ačkoli je nutno poznamenat, že v době fúze se jednalo především o poskytovatele 
připojení typu dial-up. Svým zákazníkům poskytuje také rozsáhlé služby z oblasti mul-
timedií, a to poslech hudby, sledování televizních kanálů a fi lmů prostřednictvím inter-
netu.

Charakteristika trhu

Mediální trh má několik oblastí, jako jsou reklama, televizní vysílání, kabelové televize, 
trh tiskovin, fi lmový a zábavní průmysl. Americký mediální trh je největší svého druhu na 
světě a svým objemem tvoří 40,4 % globálního trhu. Díky neustálým investicím se řadí 
mezi nejrychleji rostoucí mediální trhy na světě. Celkové tržby v USA činily v roce 2005 
343,2 miliard USD. Průměrný růst mezi lety 2001 a 2005 dosahoval hodnoty 4,3 %.

Kapitola 5 | Analýza marketingového prostředí
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Obr. 5-2: Růst tržeb v oblasti médií v USA 

Zdroj: Datamonitor

Nejvýznamnějším sektorem mediálního trhu v USA je televizní vysílání a kabelové tele-
vize. Tento sektor v roce 2005 vykázal tržby ve výši 120,7 miliard dolarů, což tvoří 35,2 % 
celkových tržeb v tomto odvětví.

Obr. 5-3: Podíl jednotlivých sektorů na celkových tržbách

Zdroj: Datamonitor

Na období 2005–2010 se průměrný roční růst tržeb odhadoval na 4,4 %.

290 299,3
313,2

328,3 343,2

0

50

100

150

200

250

300

350

2001 2002 2003 2004 2005

Objem tr�eb v mld.

USD

10%

35%

21%

34%
Reklama

Televizní vysílání
a kabelové televize

Filmový a zábavní
průmysl

Tištěná média

KE0666_sazba.indd   54KE0666_sazba.indd   54 19.10.2011   10:33:1119.10.2011   10:33:11



5555

Hlavní konkurenti

 The Walt Disney Company – mediální korporace s  aktivitami především v  oblasti 
mediálních sítí a zábavního průmyslu.

 Viacom Inc. – jedna z vedoucích mediálních společností. Konkurence v oblasti vysí-
lání, kabelové televize, rozhlasu i internetových aktivit. Mezi nejznámější obchodní 
značky společnosti patří CBS, MTV, Paramount Pictures či Comedy Central.

 Comcast Corporation – provozovatel kabelových televizních sítí.

 Reed Elsevier plc – vydavatelství zaměřené na odborný tisk, především na čtyři hlavní 
oblasti: věda a medicína, právo, vzdělání a obchod. 

Název společnosti Celkové tržby 

v mil. USD

Nárůst/Pokles 

tržeb

Čistý zisk 

v mil. USD

Time Warner Inc. 42 089 6,4 % 3 364

Ciacon Inc. 22 525,9 –15,3 % –17 462,2

The Walt Disney Copany 30 752 14 % 2 345

Comcast Corporation 20 300 10,7 % 970

Reed Elsevier plc 8 749,1 –2,3 % 550,9

Tab. 5-1: Srovnání společností pro rok 2004

Zdroj: Datamonitor

Stručná SWOT analýza

Naznačená SWOT analýza vychází z výzkumu společnosti Datamonitor. Hodnotí přede-
vším situaci společnosti od roku 2003 po současnost a období fúze AOL-Time Warner 
mezi lety 1999 až 2003.

Silné stránky

 Silná obchodní značka

Time Warner ovládá množství velmi respektovaných a uznávaných obchodních zna-
ček. Mezi nimi jsou HBO, CNN, AOL, Time, People a další.

 Diversifi kované portfolio činností

Aktivity společnosti Time Warner jsou diversifi kované, ačkoli se jedná většinou 
o komplementy. Společnost je často schopna zvýšit obchodní výnosy z jednotlivých 
oblastí, protože nabízí jednotlivé služby a produkty prostřednictvím více médií.

Kapitola 5 | Analýza marketingového prostředí
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 Stabilní růst v segmentu televizních sítí a kabelových systémů

Tyto segmenty vykazovaly v posledních letech stabilní růst. Tržby divize televizních 
sítí rostly mezi lety 2003 a 2005 v průměru o 7 % a tržby divize kabelových systémů 
dokonce o 11 % ročně.

Slabé stránky

 Špatné provozní výsledky v klíčových divizích

Divize fi lmového průmyslu vykázala mezi lety 2003 a 2005 růst tržeb v průměru pou-
ze o 0,6 % a tržby divize AOL dokonce klesaly v průměru o 2 %. Přitom právě tyto dvě 
divize tvoří 45 % celkových výnosů korporace Time Warner.

 Klesající ziskovost

Provozní zisk klesl v roce 2004 o 26,7 % a v roce 2005 o dalších 13,6 %. Peněžní tok 
z provozní činnosti klesal mezi lety 2003 a 2005 v průměru o 13 %. 

Příležitosti

 Digitální vysílání

Přechod od analogového k digitálnímu vysílání byl v USA stanoven na konec roku 
2006. Digitální televize nabízí možnost nových služeb pro zákazníky, jako například 
interaktivní televize či televizní nakupování, což představuje příležitost pro Time 
Warner ke zvýšení sledovanosti a zvýšení výnosů z reklamy.

 Strategické aliance

Společnost vytvořila strategické aliance s  cílem rozšířit své produktové portfolio. 
Například strategická aliance se společností CBS plánuje spuštění nového televizní-
ho kanálu. Joint venture se společností VIZ Media chce nabídnout online streaming 
animovaných seriálů z divize Cartoon Network pod značkou Toonami Jetstream.

Hrozby

 Vysoké náklady na tištěná média

Ceny papíru, který představuje podstatnou část nákladů na tištěná média, vzrostly 
v roce 2005 o 7,2 %. Slučování společností v tiskařském průmyslu v USA vedlo k ome-
zení počtu dodavatelů. To následně vedlo k poklesu celkové tiskové kapacity a zvý-
šení pravděpodobnosti růstu cen v budoucnosti. Taktéž rostly v roce 2005 náklady 
na poštovní služby a očekával se jejich další růst v roce 2006 až o 6 %. Tyto faktory 
podstatně zvyšují již tak vysoké náklady na tisk a snižují rentabilitu společnosti v této 
oblasti.
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 Hudební a fi lmové pirátství

Technologický pokrok umožňuje širší využití digitálních médií. Rozšíření digitalizace 
ovšem také umožňuje pirátům vytvářet digitální kopie a ty lépe sdílet a šířit pomocí 
vysokorychlostních komunikačních linek. Rozšíření pirátství v oblasti fi lmu a hudby 
má negativní dopad na výnosy společností, jako je Time Warner. 

 Rostoucí úrokové míry

V posledních několika letech došlo v USA ke značnému zvýšení úrokové míry až na 
současných 5,25 %. Obavy z infl ace v USA mohou vést k dalšímu zvýšení základních 
úrokových měr.

Zhodnocení fúze America Online – Time Warner Inc.

AOL Time Warner se stal ve Spojených státech symbolem neúspěšné fúze. Spojení, které 
mělo dát vzniknout obří mediální společnosti plně integrované s moderními komuni-
kačními technologiemi, se ukázalo být jedním z největších podnikatelských nezdarů. 
Divize America Online se začala hroutit, přepokládané synergie nenastaly, fi nanční cíle 
nebyly nikdy dosaženy a cena akcií se propadla přibližně na čtvrtinu. Proto došlo v roce 
2003 ke změně názvu společnosti na původní Time Warner, což bylo do jisté míry při-
znáním neúspěchu této fúze.

Zdroj: Štědroň, B. – Budiš, P. – Štědroň, B. jr.: Marketing a nová ekonomika. 1. vyd., Praha, 
C. H. Beck, 2009, 198 s., ISBN 978-80-7400-146-8

Otázky k procvičení:

1. Které faktory působí v marketingovém mikroprostředí podniku?
2. Z čeho se skládá marketingové makroprostředí podniku?
3. Jaké hlavní vývojové trendy lze u jednotlivých faktorů marketingového 

makroprostředí v současné době pozorovat?
4. Co lze počítat za hlavní přednosti a nedostatky SWOT analýzy?
5. V čem se nejčastěji chybuje při praktické aplikaci SWOT analýzy?
6.  Co je předností SWOT analýzy oproti PESTLEK, PESTE nebo STEPE?
7.  V čem spočívají podle autorů knihy Chaotika – Řízení a marketing fi rmy 

v éře turbulencí čtyři zásadní změny současného marketingového prostředí?
8.  Co je zajímavého na mediálním trhu v USA? 
9.  Proč patří mediální trh USA k nejrychleji rostoucím na světě?
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10.  Které sektory mediálního trhu USA jsou nejvýznamnější (viz obr. 5-3)?
11.  Čím má digitální televize zvýšit společnosti Time Warner sledovanost 

a výnosy z reklamy?
12.  Co ohrožuje tisková média?
13.  V čem spočívá hrozba pro hudební a fi lmový průmysl?

Rady pro začátečníky

1. Po vzoru předchozích dvou příkladů zpracujte SWOT analýzu své fi rmy.
2. Dejte si pozor na náležité odlišení mikroprostředí od makroprostředí. Zdale-

ka ne všechno, co považujete za příležitosti a hrozby své fi rmy, skutečně patří 
do makroprostředí – viz předchozí příklad Unipetrolu.

3. Svá osobní rozhodnutí, zda se jedná o přednost podniku (silná stránka), 
nebo naopak o jeho nedostatek, se snažte mít podložená informacemi 
z jiných zdrojů (například od spolupracovníků).

4. Každou položku se snažte zařadit pouze jednou. Neměla by být slabou 
a zároveň i silnou stránkou, natož potom příležitostí nebo hrozbou. To 
byste nerespektovali rozdíly mezi mikroprostředím a makroprostředím. 
V příkladu SWOT analýzy uchazeče o zaměstnaní však vidíme, že 
v některých případech to může být značně složité, neboť položka rozvoj 
informačních a komunikačních technologií vytváří pro uchazeče i jeho 
konkurenty příležitost pracovat doma, čímž se pro něj stává fakticky zároveň 
hrozbou. 

5. V každém případě zařazení každé položky musí odpovídat jejímu 
současnému stavu, nikoli budoucím očekáváním. SWOT analýza hodnotí 
aktuální situaci.

Literatura

[1] Kotler, Ph. – Caslione, J. A.: Chaotika – Řízení a marketing fi rmy v éře turbulencí. 
2009, s. 150–151

[2] Harrell, G. D. – Frazier, G. L.: Marketing: connecting with customers. 1999, s. 70
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6. kapitola 

Analýza portfolia
Analýza portfolia umožňuje posoudit a názorně popsat situaci jednotlivých strategických 
podnikatelských jednotek (produktů, provozoven) na určitých trzích a naznačit jejich per-
spektivnost. Termín strategická podnikatelská jednotka (Strategic Business Unit) začal být 
používán při strategickém plánování v 70. letech 20. století. Může označovat výrobní divi-
zi, závod, obchodní provozovnu obchodního řetězce, ale také výrobkovou řadu, produkto-
vou značku nebo jinou, v rámci celého podniku relativně samostatnou jednotku. V praxi 
se dnes běžně označuje zkratkou SBU. Ať už se strategickou podnikatelskou jednotkou 
rozumí konkrétní produkt nebo provozní jednotka, podstatné je, že vždy musí splňovat 
následující tři podmínky:

a) lze ji samostatně plánovat,
b)  má vlastní konkurenty, s nimiž se na trhu střetává a musí se s nimi vyrovnat nebo je 

překonat,
c)  má vlastního manažera, který zodpovídá za strategické plánování a tvorbu zisku.

Například Coca-Cola u nás dělí své bohaté produktové portfolio na:

• prémiové značky, jako jsou Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cherry, Fanta 
pomeranč, Fanta pomeranč light, Sprite, Kinley Tonic atd.,

• lokální značky, kam patří Lift er, Lift  jablko, Lift  broskev, Lift  hroznové víno atd., 
• vody jako Bonaqua neperlivá, Bonaqua jemně perlivá apod.,
• džusy, nektary a juice, jako jsou Cappy pomeranč 100%, Cappy pomeranč 60%, Cappy 

multivitamin 60%, Cappy multivitamin 50% a mnohé další,
• Ice Fruit jablko – hruška, pomeranč, grep, multivitamin, lesní plody,
• ledové čaje Nestea broskev, citron a zelený čaj,
• sportovní nápoje Powerade lesní směs, Powerade citron, Powerade mango, Powerade 

Olympic a další,
• energetické nápoje zastupuje Burn,
• ledová káva jako NescaféXpres černé, NescaféXpres bílé a NescaféXpres vanilla.
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Zároveň z hlediska obchodní činnosti rozlišuje tři SBU:
• Off  Premise, kde se prodává zboží pro budoucí spotřebu. Sem pochopitelně patří nej-

různější maloobchodní prodejny, včetně čerpacích stanic.
• On Premise, zde je zboží prodáváno k okamžité konzumaci, jako je tomu v hotelech, 

restauracích, kavárnách atd.
• Full Service Vending (FSV), představující prodejní automaty na nejrůznějších místech, 

ve školách, na sportovištích apod. 

Jednotlivým SBU potom také odpovídají tři základní segmenty zákazníků. V segmentu 
On Premise má Coca–Cola u nás téměř 22 tisíc zákazníků (tedy především stravovacích 
zařízení), v kategorii Off  Premise přes 16 tisíc prodejních míst (nejrůznější hypermarkety, 
supermarkety, ale také malé samoobsluhy a pultové prodejny) a v FSV téměř 6 tisíc auto-
matů. 

Vlastní analýza portfolia by měla dát odpověď na otázku, co dál s dotyčnou strategic-
kou jednotkou – zda ji budovat, udržovat, rozvíjet nebo naopak tlumit či dokonce rušit. Jako 
konkrétní praktické nástroje si zde uvedeme dva nejznámější modely:

a) bostonský BCG podle Boston Consulting Group,
b) General Electric, zkráceně GE.

Oba si v  následujících odstavcích přiblížíme. Cílem modelů je poskytnout majitelům 
a  manažerům fi rmy v  jednoduché a  hlavně vizuálně  názorné podobě základní představu 
o postavení jednotlivých SBU na daném trhu. Zpravidla se v praxi jedná o podkladový materiál 
pro jednání a rozhodování o perspektivnosti či naopak neperspektivnosti dalších investic.

Příklad modelu BCG

Podle bostonského BCG vyplývá ziskovost strategické podnikatelské jednotky ze dvou hlav-
ních parametrů – podílu fi rmy na trhu a tempa růstu tohoto trhu. První parametr tedy vyja-
dřuje poměr tržeb jednotky k tržbám celého odvětví, případně aby se zmírnilo zprůměrování 
takového ukazatele, poměřuje se se zvoleným nejzajímavějším konkurentem (např. největ-
ším, nejbližším apod.). Předělem mezi „nízkým“ a „vysokým“ podílem je rovnovážná hod-
nota 1. Tempo růstu trhu potom chápeme jako přírůstek tržeb z prodeje v daném odvětví. 
Mezní hodnota mezi „pomalým“ a „rychlým“ tempem bývá stanovena například na 10 %.
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Pomocí těchto dvou údajů potom každou strategickou jednotku umístíme do některé-
ho ze čtyř kvadrantů, které již svými názvy vystihují její situaci a perspektivu:

„Hvězda“ (vysoký podíl na trhu a vysoké tempo růstu) znamená perspektivní, ale také 
náročné postavení, vyžadující značné investice do dalších inovací pro udržení kroku s kon-
kurencí. Pomocí nákladné propagace se snažíme dosáhnout většího podílu na tomto vysoce 
dynamickém trhu.

„Dojná kráva“, nebo přesněji také „Pohádkový oslík“ (vysoký podíl na trhu s pomalým 
růstem), představuje ideální případ, nevyžaduje příliš investic, rozhodně ne do propagace, 
ale o  to víc přináší zisk, který právě zde dosahuje maxima. SBU využívá svého vysokého 
podílu na trhu, může si dovolit stanovit vyšší cenu než konkurence a geografi cky rozšiřuje 
prodej.

„Otazník“ (nízký podíl na trhu s vysokým tempem růstu) – SBU by vyžadovala velké 
investice, aby se mohla posunout do kvadrantu „hvězd“, proto se musí dobře zvážit, zda vsa-
dit na její perspektivu, nebo ji raději zrušit, když přináší jen nízké zisky. Tato konstelace je 
pro rozhodování nejnáročnější, trh se rozšiřuje, avšak máme na něm malý podíl.

„Pes“ (nízký podíl na pomalu rostoucím trhu) – SBU nepřináší zisk, ale o to víc by 
chtěla zvýšit svůj podíl, což by představovalo náklady. Jednoznačně by se měla zrušit, prodat. 
Sotva kdy bude úspěšná, ale je otázka, kdy k tomu přistoupit, zda by ještě nemohla být k ně-
čemu užitečná, než se úplně zlikviduje.

Pro podnikatelskou činnost je nutné mít jednotky (produkty) umístěné nejen v kva-
drantu „krávy“, ale také „hvězdy“ či „otazníku“. Jejich nároky na investice je možné hradit 
právě z výnosů „krav“, a hlavně je třeba je připravit na okamžik, kdy by se z nich mohli 
stát „psi“.

Jak vyplývá z  předchozích odstavců, zdánlivou předností, ale v  našich konkrétních 
současných podmínkách naopak vážnou překážkou praktické realizace bostonského mode-
lu, je fakt, že potřebné informace o podílech SBU na trhu a o tempu jeho růstu nemusejí být 
vždy k dispozici. Jejich hledání v příslušných statistikách nebo v materiálech ze zpravodajství 
(monitoringu) o trhu může skončit neúspěchem. Bez těchto údajů se bohužel jinak jednodu-
chý a názorný model nedá realizovat. 

Bostonský model se doporučuje pro dlouhodobější plánování s horizontem pěti a více 
let, případně v otázkách optimalizace zisku (příjmů).

Použití a hlavně výsledné zobrazení bostonské matice si ukážeme na následujícím jed-
noduchém příkladu:

• SBU1 může být třeba místní pivovar: má podíl na trhu 2,1 a tempo růstu trhu je 3 %.
• Místní léčebné lázně označíme SBU2 a mají podíl na trhu 0,2 a tempo růstu trhu je 5 %.
• SBU3 představuje místní výstaviště s podílem na trhu 1,5 a tempem růstu trhu 15 %.

Kapitola 6 | Analýza portfolia
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Z obrázku je na první pohled patrné, že nejpřínosnější je místní pivovar. Perspek-
tivní, ale náročné na další investice, je místní výstaviště, zatímco místní lázně neskýtají 
žádnou naději.

Příklad modelu GE

Na rozdíl od bostonského modelu lze model GE vytvořit vždy, neboť potřebné údaje, jak 
si za chvíli předvedeme, jsme schopni si vygenerovat a spočítat sami. Je to ovšem poněkud 
pracnější a subjektivnější. Takže pokud nemáme pro bostonský model potřebná data, může 
se východiskem ze situace stát právě tento model GE. Postihuje především atraktivnost trhu 
a konkurenční pozici SBU. Z těchto dvou komplexnějších parametrů následně usuzujeme, 
nakolik je vhodné do ní investovat.

Oba zmíněné parametry je však třeba nejprve rozložit na konkrétnější položky (kom-
ponenty). Uveďme si několik příkladů:

Relativní podíl na trhu

vysoký nízký1,0

Hvězda Otazník

PesDojná kráva

• SBU3

• SBU2
• SBU1

vysoké

nízké

10 %

Te
m

po
 rů

st
u 

tr
hu

Obr. 6-1: Příklad modelu BCG

Výsledné umístění v kvadrantech bostonské matice podává následující obrázek 6-1.
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• atraktivnost trhu může být vystižena třeba velikostí trhu, tempem růstu trhu, cyklič-
ností či sezonností trhu, povahou konkurence a chováním konkurenčních institucí, 
technologickým vývojem, státní regulací, dosahováním hrubého zisku, citlivostí vůči 
ekonomickým výkyvům atd.

• konkurenční pozici podniku lze zase vyjádřit pomocí podílu na celkovém trhu, ročním 
tempem růstu tržeb, věrností zákazníků, zkušenostmi a znalostmi v rámci provádění 
marketingu v dané oblasti podnikání, přiměřeností distribučního systému, technolo-
gickými možnostmi, strukturou fi nančních zdrojů apod.

Je pochopitelné, že tyto položky nejsou pro posuzování situace stejně významné. Proto 
se nejprve každé z nich přiřadí váha (významnost), a to v intervalu od 0 do 1. Váhy se rozdělí 
tak, aby se jejich součet za celý parametr rovnal 1. Teprve potom se každá položka (kompo-
nenta) ohodnotí (oznámkuje) na zvolené škále. Například si vybereme pětistupňovou. Hod-
noty od 1 do 5 potom vystihují situaci hodnocené jednotky v dané položce (komponentě) 
následujícím způsobem 1 = velmi slabá, 2 = slabá, 3 = průměrná, 4 = silná a 5 = velmi silná. 
Hodnocení se nakonec násobí váhou. Tím dostaneme výslednou hodnotu položky (kom-
ponenty). Sumarizací součinů jednotlivých položek (komponent) potom získáme celkovou 
hodnotu každého z obou parametrů (atraktivnosti trhu a postavení jednotky), což není nic 
jiného než souřadnice pozice jednotky v tabulce 3 × 3 – viz obr. 6-2. Jak vidíme, první tři 
políčka (silná pozice a vysoká atraktivita) jsou pro investiční záměry velmi příhodná, trh je 
atraktivní a fi rma má na to, aby získala výhodné postavení. Prostřední tři na diagonále by 
chtěly uvážené a opatrné rozhodování. Poslední tři spodní políčka (s nízkou atraktivností 
trhu a slabou pozicí) postrádají atraktivnost a přesahují konkurenční schopnosti fi rmy, proto 
by se zde nemělo vůbec investovat.

Oba modely (BCG i GE) poskytují především první rychlou a vizuálně jasnou před-
stavu o postavení SBU na trhu. I nezasvěcenému čtenáři napovídají v BCG modelu víc než 
dostatečně samotné názvy kvadrantů (Hvězdy, Dojné krávy, Otazníky a Psi). Také výpověď 
výsledné matice GE lze zkonkrétnit pomocí trojice barev, známých ze signalizačních zařízení 
(semaforů) v silniční dopravě. První tři políčka by měla zelenou barvu („jeď, rozjeď to, šlápni 
do toho“), na diagonále by byla oranžová („pozor, opatrně“) a konečně poslední tři políčka 
pod diagonálou by byla červená („stůj“).

Již v úvodním odstavci zmíněnou subjektivitu přiřazovaných hodnot (vah i stupňů) 
lze do určité míry zmírnit například tím, že nebudou dílem pouze jedince, ale dejme tomu 
skupiny expertů. Jejich hodnocení by se potom zprůměrovala a teprve tyto hodnoty by se 
násobily a sčítaly.

Poněkud náročnější výpočtový algoritmus modelu GE si ukážeme na příkladu pouze 
jedné SBU, kterým bude místní ubytovací zařízení v následující tabulce 6-1:
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Atraktivnost trhu Váha Hodnocení Součin

velikost trhu 0,2 4 0,8

tempo růstu trhu 0,15 2 0,3

typ konkurence 0,25 4 1,0

využití lůžek 0,15 4 0,6

obsazenost pokojů 0,25 3 0,75

Součet 1,0 3,45

Konkurenční prostředí Váha Hodnocení Součin

podíl na trhu 0,15 4 0,6

fi nanční zdroje 0,3 3 0,9

hospodářský výsledek 0,15 4 0,6

spokojenost zákazníků 0,2 5 1,0

známost ubyt. zařízení 0,2 3 0,6

Součet 1,0 3,7

Tab. 6-1: Výpočet parametrů SBU

I. Chránit pozici

II. Výběrově 
investovat do

 rozvoje
• SBU

IV. Chránit 
a přehodnocovat

III. Investovat do
rozvoje

V. Výběrově investovat, 
upřednostňovat tvorbu 

příjmů

VII. Restrukturalizovat, 
upřednostňovat tvorbu 

příjmů

VI. Investovat uváženě VIII. Omezit rozvoj IX. Sklízet

5,00

3,67

2,33

1,00

5,00 3,67 2,33 1,00Vysoká Střední Nízká

Slabá

Střední

Silná

ATRAKTIVNOST TRHU

KONKURENČNÍ 
POZICE

Obr. 6-2: Příklad modelu GE
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V tomto případě má tedy SBU parametry 3,45 a 3,7 a na obrázku 6-2 je umístěna v per-
spektivním poli nad diagonálou. 

Místní ubytovací zařízení lze s jistou investiční obezřetností považovat za perspektivní 
podnikatelskou jednotku. 

Analýza portfolia je tedy jakousi jednoduchou inventurou postavení strategických pod-
nikatelských jednotek na trhu, jejich perspektivnosti či neperspektivnosti. Spolu se SWOT 
analýzou poskytuje důležité informace a vyhodnocení výchozí situace pro následnou tvorbu 
marketingové strategie.

Jak SWOT analýza, tak zejména analýza portfolia se musí opírat o empirická data, byť 
se třeba jedná o subjektivní výpověď (v následující 7. kapitole je budeme nazývat soft daty). 
Není možné, abychom hodnocené SBU zařazovali dejme tomu do jednotlivých kvadrantů 
bostonské matice pouze na základě subjektivních dojmů a pocitů. Matice BCG musí objek-
tivně ilustrovat skutečnou situaci každé SBU. Proto je nezbytné, aby se opírala o statistická 
data. Jejich hodnoty rozhodují o tom, ve kterém ze čtyř kvadrantů se jednotlivé SBU umístí.

Významu empirických dat, jejich zdrojům a hlavně praktickému využití v marketingo-
vé činnosti se budeme věnovat také v následujících třech kapitolách.

Konkrétní příklad – Analýza portfolia v praxi

O tom, že nástroje analýzy portfolia nejsou pouhou hříčkou, ale naopak manažery často 
využívaným nástrojem, svědčí i případ brněnské fi rmy GE Lighting, dceřiné společnosti 
amerického koncernu General Electric. Management GE toleruje na odvětvové i regio-
nální a  lokální úrovni pouze první nebo druhé místo na trhu, jinak svou strategickou 
jednotku ruší či prodává. Proto musela i fi rma GE Lighting dosáhnout v oboru osvět-
lovací techniky na našem trhu v průběhu čtyř let podílu nejméně 25 %. Zásady, že GE 
musí být v každém oboru své činnosti jedničkou nebo nanejvýš dvojkou, jinak je lépe 
z trhu odejít, se až do svého odchodu do důchodu v září 2001 držela také manažerská 
legenda John Francis Welch, Jr. Za dvacet let svého působení na nejvyšším postu GE se 
mu podařilo zvýšit hodnotu podniku z původních 15 mld. USD na dnešních 400 mld. 
a přinášet investorům průměrný roční výnos ve výši 24 procent. 

Ještě markantnějším příkladem je nová strategie produktového portfolia známého 
britsko-nizozemského koncernu Unilever. Vedení fi rmy se rozhodlo soustředit svoji 
pozornost výhradně na ty produkty, u  nichž se minimální meziroční nárůst prode-
je pohybuje v  rozmezí 6 až 8 %. Proto by mělo dojít ke snížení portfolia značek ze 
současných 1400 na 400. Mnohé z nich, například Rama, Domestos, Algida, Magnum, 
Kapitán Iglo, Lipton, Signal, Dove, Lux, Impuls či Calvin Klein, jsou známy po celém 
světě, u nás máme na trhu asi jen stovku jejich značek. Téměř tři čtvrtiny z nich však 
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tvoří maximálně 8 % obratu fi rmy, zatímco 360 značek dokáže vytvořit zbývajících 
92 %. Také Unilever se tedy soustřeďuje pouze na ty produkty, které ve své kategorii 
zaujímají první nebo druhé místo na trhu. 

Redukce počtu značek má probíhat přibližně 3 až 5 let, a to jednak tím, že některé budou 
prodány a u jiných dojde k omezení jejich marketingové podpory. Dnes fi rma Unilever 
na tuto podporu vynakládá zhruba 2 miliardy GBP ročně. V budoucnosti se proto hodlá 
zaměřit pouze na ty nejperspektivnější a nejživotaschopnější.

Koncentrace však nemusí znamenat jenom posilování globálních značek na úkor zna-
ček lokálních. Naopak osvědčená místní značka může v  tomto procesu získat novou 
a širší perspektivu. Například tradiční česká značka kosmetických výrobků Nelly prošla 
výraznou inovací a začala pronikat na trhy řady zemí střední a východní Evropy.

Otázky k procvičení:

1. Jaký praktický význam má analýza portfolia a jak se provádí?
2. Co je to SBU?
3. V čem jsou výhody a nevýhody modelu BCG?
4. V čem jsou výhody a nevýhody modelu GE?
5. Co se stane, když se zvýší počet položek (komponent) parametrů, atrak-

tivnost trhu a tržní pozice modelu GE?
6. A co se změní, když bude škála pro hodnocení položek jemnější (například 

od 1 do 10), nebo naopak hrubší (od 1 do 4)?
7. K čemu má sloužit analýza produktového portfolia známého britsko-nizo-

zemského koncernu Unilever?

66

Marketing pro začátečníky

KE0666_sazba.indd   66KE0666_sazba.indd   66 19.10.2011   10:33:1119.10.2011   10:33:11



Rady pro začátečníky

1. Na rozdíl od SWOT analýzy nemusí být analýza strategických podni-
katelských jednotek pro vaši fi rmu potřebná a vhodná. Například máte 
pouze jednu SBU, jste nově vzniklá organizace apod. Proto ji dělejte pouze 
v případech, že vám skutečně může v něčem pomoci.

2. Připravte se na to, že získat podkladové informace může být docela náročné. 
Ať už se rozhodnete pro matici BCG nebo GE.

3. Ale nejprve si přečtěte příklad na konci kapitoly, abyste pochopili podstatu 
analýzy portfolia – tzn. k čemu ji lze použít, pro jaké organizace a v jaké situ-
aci je vhodná. Stručně řečeno, analýzu portfolia mohou využít především 
velké organizace s dlouhou historií, během níž různými akvizicemi a re-
strukturalizacemi vytvořily desítky a stovky svých SBU, z nichž se velká 
většina stala fi nanční zátěží. S pomocí jednoduchých, ale názorných modelů 
(například BCG nebo GE) hledáme pomoc při rozhodování, které SBU si 
nechat, případně dále rozvíjet, a kterých se naopak zbavit.

4. Pokud jste tedy malá a navíc mladá fi rma s několika málo SBU, analýza 
portfolia vám příliš nepomůže a ani ji pro vlastní praktické manažerské 
rozhodování nepotřebujete. Pro zhodnocení stavu a perspektivnosti svých 
SBU lze lépe využít komplexnější a přesnější nástroje z oblasti fi nančního či 
dokonce manažerského účetnictví.
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Část II

Marketingové nástroje a postupy

Již v  předchozích kapitolách jsme se setkali s  marketingovými 

nástroji zejména z oblasti marketingového řízení, jako jsou mar-

ketingová strategie, marketingový plán, ale také SWOT analýza 

a analýza portfolia. O mnohých dalších se ještě zmíníme v kapi-

tolách  10 až 14, v  nichž budeme detailněji probírat snad nej-

důležitější nástroj marketingového řízení – marketingový mix. 

Má-li však být marketingové řízení podloženo empirickými 

údaji, jak jsme si uvedli v závěru předchozí kapitoly, musíme se 

předně podívat, odkud je získat. Budeme se tedy nejprve věnovat 

marketingovému informačnímu systému. Následně si ukážeme, 

co a jak se z těchto údajů dozvídáme o chování našich zákazníků 

a hlavně jak si je můžeme rozdělit do homogenních skupin – trž-

ních segmentů. 
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7. kapitola 

Marketingový informační systém
Zjišťování potřeb, požadavků a spokojenosti zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření 
atraktivní nabídky pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických poznatků 
patří k nejdůležitějším aktivitám marketingového řízení organizace. Ta by si pro tento účel 
měla vybudovat svůj vlastní marketingový informační systém (MIS), jehož prostřednictvím 
potom může získávat dostatek relevantních marketingových informací, nutných pro kvalitní 
strategické, taktické i operativní rozhodování. Jak bylo uvedeno hned na začátku 1. kapi-
toly a jak také vyplývá z obr. 1-1, při přípravě nabídky i při jejím uvedení na trh neustále 
pracujeme s informacemi o situaci na trhu, především co se týká reakcí našich zákazníků 
i konkurentů. 

Veškeré marketingové činnosti podniku by měly vycházet z empirických údajů. Marketin-
gové řízení by se nemělo opírat o pohádkové snění a naivní představy, ale především o ana-
lýzu a interpretaci konkrétních marketingových informací.

Marketingový informační systém lze obecně defi novat jako soubor aktivit podniku, 
které slouží ke sběru, třídění, analýze, vyhodnocování a prezentaci dat potřebných pro přesné, 
včasné a kvalifi kované marketingové rozhodování.

Uvažujeme-li o  obsahovém zaměření MIS, stává se určujícím hlediskem úroveň 
a náplň činnosti příslušné konkrétní organizace. V případě podniku jsou prvořadé informace 
o prostředí (viz 5. kapitola). Z 1. kapitoly, konkrétně z obr. 1-1 je zřejmé, že by měl věnovat 
mimořádnou pozornost zákazníkům, konkurentům a  jejich vzájemným vztahům. Ovšem 
v marketingu území (viz 17. kapitola), za jehož rozvoj odpovídá příslušný úřad veřejné správy, 
je situace složitější. Východiskem jsou sice opět informace o prostředí, zejména demogra-
fi ckém, ekonomickém a geografi ckém, ale za zákazníky lze stejně dobře považovat místní 
obyvatele, jako investory (včetně zahraničních) či v cestovním ruchu návštěvníky, turisty. Jak 
bylo uvedeno v 5. kapitole, každá podnikatelská činnost zákonitě zhoršuje místním obyvate-
lům životní prostředí. Proto je nutné, aby veřejná správa věnovala zvýšenou pozornost právě 
vztahům mezi veřejností a místními podnikateli, náležitě jejich aktivity řídila, usměrňovala 
a koordinovala.

Marketingový informační systém podniku může mít různé formy. Jeho základním 
úkolem však zůstává průběžné sledování a vyhodnocování celkové situace na trhu. Správně 
fungující MIS přitom zahrnuje v podstatě následující tři složky (zdroje, nástroje):
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 vnitřní marketingový systém (tzv. interní), který je založen na využívání interních zdro-
jů fi rmy, zahrnujících informace především o prodeji jednotlivých produktů, o objed-
návkách a platbách zákazníků, nabídce dodavatelů atd.

 vnější marketingový systém (tzv. zpravodajství, monitoring) poskytuje informace pře-
devším o konkurenci, o její nabídce, jejích dodavatelích a odběratelích, o jejích zákaz-
nících, situaci na trhu (podíly, průměrné ceny) apod.,

 marketingový výzkum, při jehož realizaci se marketingoví manažeři musejí nejprve 
rozhodnout, jaký typ informací vlastně potřebují, dále posoudit, zda lze tyto infor-
mace získat, a odhadnout (určit), jak fi nančně nákladné a časově náročné bude jejich 
získání. 

Nyní si k jednotlivým složkám marketingového informačního systému uvedeme ales-
poň nejdůležitější základní charakteristiky.

Z vnitřních zdrojů fi rmy získávají marketingoví manažeři základní potřebné infor-
mace o aktivitách podniku. Lze je najít například v podnikovém účetnictví, ve statistic-
ké evidenci podniku, v operativní evidenci, cestovních zprávách zaměstnanců, zprávách 
o fi nančním hospodaření a v celé řadě dalších podnikových materiálů. Všechny tyto infor-
mace je obvykle možné v podniku získat rychle, snadno a hlavně bez dalších fi nančních 
nákladů. Nevýhodou však je to, že jejich aktuálnost a  relevantnost bývá bohužel slabší, 
neboť se většinou jedná o údaje, které byly původně určeny pro zcela jiný účel než pro 
potřeby marketingového řízení a rozhodování. Proto je nutné se na ně podívat „marke-
tingovou optikou“. Například z objednávek zjistíme, kdo jsou naši nejdůležitější zákazníci, 
o jaké produkty je největší zájem apod. V příkladu za 13. kapitolou se píše o nákupních 
kartách a  zákaznických účtech společnosti Tesco, představujících současnou podobu 
elektronických interních zdrojů informací. Nepochybně podobným způsobem by se daly 
využít pokladny se čtecím zařízením čárových kódů. Také z nich je možné se okamžitě 
dovědět, kolik zákazníků si co zakoupilo, kolik činí tržby apod.

Informace z  vnějších marketingových zdrojů, jak je představuje marketingové zpra-
vodajství (monitoring), mohou pocházet například opět od patřičně vyškolených vlastních 
zaměstnanců, ale především od specializovaných externích marketingových agentur, případ-
ně bychom sem mohli zařadit také ofi ciální statistické údaje. Vlastní zaměstnanci, zejména 
pracovníci v tzv. první linii (obchodní zástupci), se s nabídkou konkurence setkávají napří-
klad při jednáních s odběrateli, v obchodech, na mezinárodních veletrzích. Vzorovou ukáz-
ku práce specializované agentury, v tomto případě dokonce celosvětově známé A. C. Nielsen, 
přináší tab. 3-1 v příkladu za 3. kapitolou. Konečně využití ofi ciálních statistických údajů 
Českého statistického úřadu lze naopak vidět v tab. 7-1 v příkladu na konci této kapitoly. 

Cenným zdrojem informací mohou být také propagační materiály samotné konkuren-
ce, ať už mají běžnou tištěnou podobu, nebo jsou na jejích internetových stránkách. Z nich 
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si lze učinit představu o nabízeném sortimentu, prodejních cenách, způsobech distribuce, 
používaných nástrojích propagace apod. 

Zcela nové možnosti nabízí competitive intelligence (zkráceně CI). Tato podoba kon-
kurenčního zpravodajství představuje systém včasného varování před hrozbami konku-
rence, zaplňuje naše znalostní mezery, objevuje příčiny našich konkurenčních nedostatků 
a  identifi kuje příležitosti našich konkurenčních výhod [1]. Opírá se přitom o  praktiky, 
nástroje a postupy vojenských zpravodajských služeb (špionáže). 

Konečně marketingový výzkum poskytuje systematicky zjištěné a  objektivizovanými 
postupy zpracované informace především o zákaznících, jak si ukážeme na konkrétních pří-
kladech nejen za touto kapitolou, ale rovněž za kapitolami 8, 9 a 13. 

Z  hlediska formy výzkumu, resp. způsobu sběru informací, lze rozlišit dva základní 
typy shromažďování dat, tedy dva základní typy marketingového výzkumu, a to:

1. primární marketingový výzkum (fi eld research – výzkum v terénu), kdy se musí infor-
mace nejprve zjistit v  terénu některou z technik marketingového výzkumu (dotazo-
vání, pozorování, experiment), případně jejich kombinováním přímo u sledovaných 
jednotek zkoumaného souboru (objektu),

2. sekundární marketingový výzkum (desk research – výzkum od stolu), který spočívá 
ve zpracování a zejména v novém, sekundárním využití výsledků dostupných (nej-
častěji v publikovaných materiálech) z primárních výzkumů, z ofi ciálních statistic-
kých údajů apod. 

Podle toho, o jaký typ výzkumu se jedná, můžeme následně také data, která se v něm 
využívají, označovat za data primární nebo za data sekundární. V marketingovém výzkumu 
však můžeme používaná data dělit také na tzv. harddata, která zachycují výsledky činnosti, 
frekvenci výskytu sledovaných jevů, typy chování lidí atd. (např. počet vyrobených auto-
mobilů, počet zákazníků a objemy jejich nákupů v prodejně), nebo tzv. soft data, odrážející 
stav vědomí lidí (například spokojenost zákazníků se zakoupeným zbožím, obliba značky, 
image podniku). 

Primární údaje jsou tedy získávány v  rámci terénního výzkumu a přímo se týkají 
řešeného problému. Zjišťují se nově, jsou aktuální a relevantní, zatímco údaje sekundární 
již byly nějakým způsobem získány dříve, v minulosti a  jsou někde dostupné, a  to buď 
přímo v podniku, nebo spíše mimo podnik (například v agenturách zabývajících se mar-
ketingovým výzkumem), v  archivech a  v  nejrůznějších publikacích centrálních orgánů 
(ministerstev), statistických úřadů, hospodářských komor atd. Předností sekundárních 
údajů je jejich snadná dostupnost jak z časového, tak i fi nančního hlediska. Naopak nevý-
hodou může být jejich neaktuálnost a nerelevantnost ve vztahu ke sledovanému problému 
(předmětu) i objektu výzkumu. 
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Před zahájením každého terénního výzkumu je proto vhodné provést nejdříve výzkum 
od stolu a na jeho základě získat a posoudit již existující poznatky. Sekundárními údaji jsou 
například statistická data o situaci na trhu, o jeho kapacitě a vývoji, informace o výrobě a prodeji 
jednotlivých produktů, údaje o příjmech a výdajích obyvatelstva, výsledky výběrových šetření 
o názorech občanů na ekonomickou či politickou situaci, souhrnné údaje o životní úrovni určité 
populace, demografi cká data apod. Tak lze poměrně snadno a rychle získat velké množství 
informací, které mohou posloužit jako kvalitní východisko pro primární výzkum. 

Velmi důležitou otázkou každého marketingového výzkumu je vymezení objektu 
výzkumu. Objektem výzkumu je jasně vymezený sociálně-ekonomický útvar, který zkoumá-
me. Lze jej defi novat pomocí demografi ckých, geografi ckých, ekonomických, sociálních, 
organizačních a  dalších parametrů (souřadnic). Například obyvatelstvo České republiky 
starší osmnácti let, domácnosti s dětmi předškolního věku v Jihomoravském kraji, střední 
školy Zlínského kraje nebo obce Středočeského kraje. Zároveň si ujasníme, co bude zkou-
manou jednotkou tohoto souboru (objektu) – zda jedinec, domácnost, organizace či sídel-
ní jednotka. Zpravidla se bude jednat přímo o naše zákazníky. Jejich počet udává velikost 
zkoumaného souboru. 

U rozsáhlejších souborů (více než tisíc jednotek) zpravidla provádíme výběr jednotek. 
Přitom u kvantitativního marketingového výzkumu, kterému se zde věnuje pozornost a jehož 
příklad si uvedeme na závěr kapitoly, požadujeme, aby vybraný soubor (vzorek) byl vůči 
základnímu souboru reprezentativní – tzn. aby se mu ve svých hlavních demografi ckých, 
geografi ckých, ekonomických, sociálních a dalších parametrech maximálně podobal. U kva-
litativního výzkumu, jenž je mimochodem méně náročný, tento problém odpadá. 

Kvalitativní výzkum přináší slovní shrnutí slovních výpovědí na několik málo (ne víc 
než 10 až 20) otevřených otázek malého (50 jednotek) a zpravidla nereprezentativního sou-
boru respondentů. Smyslem je odhalit hlubší podstatu zkoumaného problému. Realizace 
kvalitativního výzkumu je mnohem jednodušší než v případě kvantitativního. Kvalitativní 
výzkum je méně náročný na čas, fi nanční prostředky i statistické zpracování. K nejpouží-
vanějším technikám patří focus groups a hloubkové rozhovory. Podobně jako výše zmíněný 
sekundární výzkum je také kvalitativní výzkum vhodný zejména jako příprava rozsáhlého 
kvantitativního výzkumu.

Smyslem kvantitativního marketingového výzkumu je naopak vyvodit ze shromáždě-
ných informací praktické závěry, které by platily za celý základní soubor. Informace získané 
pomocí výše uvedených technik (dotazování, pozorování, experiment) proto musí výzkum-
ník statisticky zpracovat, výsledky sestavit do tabulek a grafů. Zejména pomocí vícerozměr-
né (tedy minimálně dvourozměrné) analýzy by měl přejít od pouhé prezentace četností vý-
skytu sledovaných jevů ke zjišťování a vyhodnocování jejich vzájemných vztahů, jak ukazují 
příklady za touto, ale také za následující 8. a zejména 9. kapitolou, kde se kombinují faktoro-
vá analýza se shlukovou. Cílem vícerozměrného statistického zpracování je získání takových 
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základních číselných charakteristik, které lze poměrně snadno a  jednoduše interpretovat 
a získat tak odpovědi na předem vymezené marketingové problémy – předmět výzkumu.

Výsledky kvantitativního marketingového výzkumu je vždy třeba prezentovat v jedno-
duché a srozumitelné formě. Výzkumník by se proto v žádném případě neměl snažit o to, aby 
čtenáře závěrečné zprávy zahltil velkým množstvím čísel a ohromil ho použitými statistický-
mi postupy. Závěry by naopak měly být stručné, ucelené a srozumitelné, včetně konkrétních 
praktických marketingových doporučení. Stylisticky dobře propracovaný a pokud možno 
maximálně hutný text by pak měl být provázen přehlednými tabulkami, které z  důvodů 
rychlé orientace a vizuální názornosti mají být zpracovány do grafů, diagramů a obrázků 
– viz obr. 9-1 v příkladu segmentace obyvatel České republiky na konci 9. kapitoly.

V závěrečné zprávě každého marketingového výzkumu mají být předkládána pouze 
ta zjištění, která jsou pro marketingová rozhodnutí významná a relevantní a která by vedení 
organizace mělo realizovat. Dobře provedený marketingový výzkum má zadavatelům nabí-
zet lepší, kvalifi kovanější a spolehlivější řešení existujících marketingových problémů.

Jak píší Ph. Kotler a J. A. Caslione [2], v současné chaotické době budou „marketingoví 
manažeři jednoznačně muset provádět určitý výzkum, aby pochopili, jak se zákazníci mění“. 
V tomto směru lze podle nich očekávat, že zákazníci omezí své výdaje, což by se mělo proje-
vit v následujících třech změnách: 

1. Zákazníci přesunou svoji pozornost směrem k  levnějším výrobkům a značkám. Místo 
národních značek začnou kupovat značky obchodníků nebo dokonce zcela neznačko-
vé zboží. Toto změněné chování tvrdě dopadne na dražší národní a globální značky, 
zejména na ty s vysokými cenami a slabým postavením.

2. Zákazníci omezí nebo odloží zbytné nákupy, jako je pořízení nového automobilu, nábyt-
ku, větších domácích spotřebičů nebo drahé dovolené. Společnosti, které vyrábějí nebo 
prodávají zbytné výrobky nebo služby, budou nuceny omezit své rozpočty, snížit záso-
by a případně propustit zaměstnance. Dodavatelé a zaměstnanci budou mít k dispozici 
méně fi nančních prostředků a podle toho uzpůsobí své vlastní kupní chování.

3. Zákazníci omezí své dojíždění za nákupy a začnou nakupovat více u dodavatelů poblíž 
svého bydliště nebo pracoviště. Budou častěji vařit doma a vystačí si s domácí zábavou 
poskytovanou televizí a internetem.

Významu marketingového výzkumu pro pochopení nákupního chování a  rozhodo-
vání zákazníků se dotkne také následující 8. kapitola, zejména příklad o pivním lokálním 
patriotismu. 

Následující závěrečný příklad je ukázkou kvantitativního marketingového výzkumu, 
v němž se využívají jak primární, tak také sekundární data, harddata i soft data.
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Konkrétní příklad – Nákup nápojů v České republice

V celostátním výzkumu jsme se v říjnu až listopadu 2004 dotazovali 1750 respondentů 
mimo jiné také na jejich nákup nápojů. Konkrétně jsme se zajímali o následujících deset 
položek: kávu, čaj, minerálky, balené vody, limonády, koly (kofoly), džusy, pivo, víno a lihovi-
ny. Ze zjištěných odpovědí vyplývají následující konkrétní praktické poznatky:

1. Nejrozšířenější z nápojů jsou u nás čaj, minerálky a káva. Kupuje je přes 80 % dotáza-
ných. Čaj nekupují pouze 4 %, minerálky 10 % a kávu 19 % respondentů.

2. Středně rozšířený (více než 70 % dotázaných) je nákup džusů, piva a vína. Džusy vů-
bec nekupuje 22 %, víno 27 % a pivo 28 %.

3. Méně rozšířený (více než 60 % dotázaných) je nákup balené vody, limonád, koly (ko-
foly) a  lihovin. Balenou vodu vůbec nekupuje 34 %, limonády 37 %, kolu (kofolu) 
38 % a lihoviny 40 % dotázaných.

4. Při nákupu nápojů spotřebitelé výrazně upřednostňují domácí značky (78 % 
respondentů) před značkami zahraničními (pouze 17 %). Tedy také u  nápojů 
obecně platí preferování místní produkce, jak jsme poznali v případě konzumace 
piva, kde jsme ji označili za pivní lokální patriotismus – viz konkrétní příklad za 
následující 8. kapitolou.

5. Naopak málo se u nás při nákupu nápojů zatím vyhledávají bioprodukty – necelá 
2 % dotázaných.

6. Káva se kupuje nejčastěji mletá (23 %) nebo instantní (24 %). O kávu bez kofeinu nebo 
o kávové náhražky je pouze malý zájem – v obou případech po 5 % dotázaných.

7. Z čajů se nejvíce kupuje černý čaj (15 %) a ovocný (18 %). Méně zelený (9 %) nebo 
bylinkový (7 %). Výrazně větší přednost se dává čaji porcovanému (38 %) před sypa-
ným (11 %) či dokonce instantním (pouze 3 %).

8. U minerálních vod se častěji kupují mírně perlivé (22 %), případně neperlivé (16 %) 
než perlivé (13 %) či ochucené (11 %).

9. Při rozhodování o nákupu džusů, koly (kofoly), balené vody a minerálek je pro zákaz-
níky častá (u pětiny dotázaných) představa, že se jedná o součást zdravé výživy. 

10. Naopak v případě nákupu piva, čaje a zejména kávy (u dvou třetin zákazníků) pře-
važuje zvyk.

11. U sledovaných deseti nápojů má většina respondentů dojem, že za posledních zhruba 
5 až 10 let je jejich spotřeba stejná. Téměř třetina dotázaných si myslí, že kávu a džusy pije 
více než předtím. Naopak u piva a lihovin se skoro čtvrtina domnívá, že je pijí méně.
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12. Za hlavní důvod těchto změn respondenti nejčastěji považují zdravý životní styl. Právě 
jemu přidělilo největší význam 35 % dotázaných, zatímco rozšířené nabídce na trhu 
30 % a fi nančním důvodům 27 %. Naznačené tendence ve spotřebě nápojů jsou tedy 
spíše způsobeny rostoucím zájmem o zdravý životní styl než důvody pouze fi nančními.

13. S identifi kačními, sociodemografi ckými charakteristikami (pohlaví, věk, místo byd-
liště, sociální skupina) se neprokázal téměř žádný statistický vztah. Výjimkou je 
obliba piva u mužů.

Dále nás zajímalo, jak ovlivňují nákup nápojů takové faktory, jako jsou cena, kvalita, 
reklama, obal, značka či to, zda se jedná o novinku. Celkově za všechny sledované nápoje 
vypadá pořadí nejčastěji uváděných faktorů následovně:

1. kvalita, kterou jako nejvýznamnější uvedlo 26 %,

2. obal 22 %,

3. reklama 16 %,

4. cena 15 %,

5. značka 9 %,

6. jiné 7 %,

7. novinka 5 %.

Jako podstatný praktický poznatek lze z těchto výsledků odvodit, že u nákupu nápojů je 
pro zákazníky důležitější jejich kvalita než všeobecně tolik zdůrazňovaná cena.

Určitě je zajímavé porovnat uvedená zjištění (softdata) s odpovídajícími zjištěními Českého sta-
tistického úřadu (harddata) o spotřebě nápojů za roky 1995–2002 (viz následující tabulka 7-1).

Druh nápoje Jednotky 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Zrnková káva kg 2,3 2,5 2,5 2,6 2,4 2,6 2,5

Nealkoholické l 121 147 158 180 206 220 246

Z toho minerálky l 18 26 35 41 47 50 54

Alkoholické l 9,4 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 10,0

Z toho lihoviny l 7,9 8,3 8,2 8,3 8,3 8,2 8,3

Víno l 15,4 15,9 16 16,1 16,1 16,2 16,2

Pivo l 157 161 161 160 160 157 160

Čaj kg - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -

Zdroj: Statistická ročenka České republiky 2004

Tab. 7-1: Vývoj spotřeby nápojů v letech 1995–2002
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Z  předložených statistických údajů jasně vyplývá, že roční spotřeba nealkoholických 
nápojů na osobu mnohonásobně převažuje nad spotřebou nápojů alkoholických. Navíc 
vývoj spotřeby nealkoholických nápojů roste podstatně rychleji než u  nápojů alkoholic-
kých. Spotřeba nealkoholických nápojů se totiž v letech 1995–2002 více než zdvojnásobila 
a u minerálních vod dokonce ztrojnásobila. Naopak u alkoholických nápojů se jedná o pří-
růstky v objemových jednotkách pouze decilitrů.

Na uvedený příklad výsledků kvantitativního marketingového výzkumu nákupu nápojů 
naváže hned na konci následující 8. kapitoly prezentovaný model chování a rozhodová-
ní zákazníka, který byl označen za pivní lokální patriotismus.

Otázky k procvičení:

1. Z čeho se skládá a jaký má význam marketingový informační systém 
(MIS)?

2. Co přinášejí informace z vnitřních zdrojů? V čem jsou jejich výhody 
a nevýhody?

3. Co přinášejí informace z vnějších zdrojů (z marketingového zpravodajství)? 
V čem jsou jejich výhody a nevýhody?

4. Jaké jsou výhody a nevýhody primárního a sekundárního marketingového 
výzkumu?

5. V čem spočívá rozdíl mezi harddaty a soft daty? Ilustrujte to na závěrečném 
příkladu Nákup nápojů v České republice, zejména na pití piva a lihovin.

6. Na závěrečném příkladu Nákup nápojů v České republice vysvětlete, co 
bylo objektem a co předmětem tohoto marketingového výzkumu, co zde 
jsou primární a co sekundární data a konečně kde v tomto případě vidíme 
dvourozměrnou analýzu.

7. V čem bychom mohli spatřovat nerelevantnost a neaktuálnost statistických 
údajů v tab. 7-1?

8. Jaký je rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním marketingovým výzkumem?
9. Kam v rámci MIS řadíme competitive intelligence (zkráceně CI)?
10. Co nám competitive intelligence (zkráceně CI) poskytuje?
11.  V čem se liší obsahové zaměření MIS podniku oproti úřadu veřejné správy? 
12.  Jaké tři změny v chování zákazníků očekávají v současné chaotické době 

Ph. Kotler a J. A. Caslione?
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Rady pro začátečníky

1. Zaveďte si systematickou evidenci interních informací o zákaznících – eviduj-
te, kdo jsou (z demografi ckého, geografi ckého, ekonomického, právnického 
hlediska), ve kterou dobu (hodiny, dny, měsíce) co a kolik z vaší nabídky na-
kupují, jak se jejich nákupy opakují. Snažte se tak získat jejich co nejdetailnější 
profi l (popis) – viz příklady za následujícími dvěma kapitolami.

2. Na začátek docela postačí, když si jejich evidenci povedete třeba jen na listech 
papíru, ale časem si je rozhodně ukládejte do počítače. Mohla by tak vzniknout 
databáze zákazníků, která by byla základem veškeré další marketingové ko-
munikace. Jde o to, abyste zjistili, kolik a jakých zákazníků vlastně máte. 

3. Z monitoringu se zase dozvíte o konkurenci a její nabídce. Zcela stačí nejprve 
se podívat do telefonního seznamu, obchodního rejstříku a do různých 
databází, abyste zjistili, kolik a jakých konkurentů vlastně máte.

4. Podstatně víc se potom dozvíte na jejich internetových stránkách, v reklam-
ních materiálech či cenících. 

5. Ovšem vůbec nejlepší je navštívit jejich expozici na některém z mezinárod-
ních veletrhů. Na veletrhy se přijíždí s novinkami, které ještě nejsou ani na 
trhu, a při jejich veletržním předvádění se lze dovědět informace, které by ji-
nak byly považovány za „obchodní tajemství“.

6. Monitoring může přinést také inspirující informace o nabídce dodavatelů 
(jaké nabízejí produkty, jakým způsobem dodání a za jakou cenu), ale také 
o způsobu dodání. Může se ukázat, že odběratelé mnohem raději zaplatí 
vyšší cenu, když mají zajištěnou dopravu až na místo, možnost vyřízení ob-
jednávky do 24 hodin s objednáváním i o volných dnech telefonicky, faxem 
nebo e-mailem.

7. I když může být marketingový výzkum vašich zákazníků časově i fi nančně 
náročný, jeho výsledky by měly zvýšit pravděpodobnost toho, že nová nabíd-
ka, kterou na trh připravujete, bude příznivě přijata. V opačném případě je 
rozumnější její realizaci odložit. 

Literatura

[1] Rothberg, H. – Ericsson, S.: Stacking the Strategy Deck with „CIKM“ (Seek’ em). 
Competitive Intelligence. No. 4, July/August 2006, s. 6–11

[2] Kotler, Ph. – Caslione, J. A.: Chaotika – Řízení a marketing fi rmy v éře turbulencí. 
2009, s. 163
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8. kapitola 

Chování zákazníků
Mezi základní úkoly marketingového výzkumu patří analýza nákupního chování a rozhodo-
vání zákazníků. V rámci marketingového přístupu se stává zjišťování a uspokojování jejich 
potřeb základem, na němž se rozvíjejí všechny další marketingové aktivity fi rmy. Aby moh-
la své zákazníky dobře uspokojit, musí dostatečně znát jejich požadavky, názory a chování. 
Proto se v této kapitole budeme věnovat nákupnímu chování, a to jak jednotlivých zákazní-
ků, tak také organizací. 

Začneme tím nejjednodušším případem, který osobně zažíváme na vlastní kůži několi-
krát za den, kdy zákazníkem je jednotlivec. Například hned ráno si cestou do práce kupujeme 
noviny a časopisy. Podstatně složitější je nákup stejného zboží (novin a časopisů) v případě 
organizace, jakou je například vysoká škola. Bude se jednat o větší počty výtisků různých 
titulů podle požadavků jednotlivých útvarů školy, včetně knihovny, budou se objednávat i ze 
zahraničí a budou se hradit formou předplatného, případně vzájemnou výměnou (barter) 
mezi institucemi.

Jak je vidět, chování zákazníka se liší také podle toho, o jak složitý typ zákazníka se 
jedná. Již jsme si uvedli, že nejjednodušší situace je v případě jednotlivce. Složitějším pří-
padem je domácnost, která je zákazníkem například pro veřejnoprávní rozhlasové a tele-
vizní vysílání, pro realitní kanceláře jako nájemník v bytě, pro dodavatele plynu a elektric-
ké energie apod. Potom by následovaly jako typ zákazníka organizace, o jejichž nákupním 
chování si ještě uvedeme více odlišností. Dalším složitějším typem zákazníka jsou sídelní 
jednotky (obce, města), které jsou zákazníkem pro dodavatele stavebních prací, úklido-
vých služeb, údržby komunikací atd. Ještě vyšším stupněm zákazníka jsou územní jednotky 
(kraje). Potřebují například vybudovat silniční tahy, poskytovat zdravotní péči či zajistit 
dopravu pro obyvatele svých obcí. Konečně za nejvyšší stupeň zákazníka lze považovat 
stát, případně nadstátní společenství (Evropská unie, NATO), poptávající výstavbu dálnice 
či zbraně pro armádu. 

Náročnost a složitost nákupního chování a rozhodování plyne také z toho, o jak náročný 
produkt se jedná. Obvykle jsou obě tyto skutečnosti (složitost zákazníka i složitost nakupo-
vaného produktu) spolu v konkrétních případech velmi těsně provázány. Jestliže organizace 
nakupuje desítky nových služebních automobilů, je to určitě náročnější rozhodování a jedná-
ní, než když si domácnost kupuje jeden automobil. Navíc organizace bude podle oblastí své 
činnosti a působení potřebovat různé typy automobilů (osobní, nákladní, dodávkové). 
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Ještě náročnější situace by byla v případě nákupu velkých investičních celků, jaké před-
stavuje třeba výstavba a vybavení nových výrobních závodů. Zde se již jedná o záležitost 
náročnou jak fi nančně (miliardy), tak i časově (výstavba a uvedení do provozu bude trvat 
roky s předpokládanou délkou životnosti v desetiletích). 

Lidské potřeby

Všichni lidé mají v každém okamžiku řadu nejrůznějších potřeb a očekávání. Lidské potřeby 
a touhy jsou v podstatě zcela neomezené, velmi různorodé a navíc se ještě mění. Jejich spek-
trum přechází od potřeb základních (fyziologických) přes potřeby individuální až k potře-
bám společenským, nadstavbovým. Podle známé teorie amerického psychologa Abrahama 
Herberta Maslowa (1908–1970) lze všechny lidské potřeby uspořádat hierarchicky a vytvořit 
z nich jakousi pyramidu (obr. 8–1). Po uspokojení jedné (nižší) úrovně svých potřeb se lidé 
většinou snaží uspokojit potřeby další (vyšší). Základnu této pyramidy přitom tvoří potře-
by fyziologické (tj. hlad, žízeň, odpočinek, zachování rodu), nad nimi se nacházejí potřeby 
související s pocitem bezpečí (tj. úkryt, ochrana před nepříznivými vlivy), potom následují 
potřeby sociální (příslušnost ke skupině, potřeba lásky) a potřeba uznání (ocenění ze strany 
ostatních lidí, dosažení určitého společenského postavení) a na úplném vrcholu této pyrami-
dy je potřeba seberealizace (radost z vykonané práce). 

Obr. 8-1: Maslowova pyramida lidských potřeb
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Pod pojmem potřeba se rozumí rozpor mezi stávající situací (momentálním stavem) 
a lidským očekáváním (stavem požadovaným). Jedná se tedy o určitý pocit nedostatku, nou-
ze. Je-li určitá potřeba uspokojena, přestává být pohnutkou k jednání a ztrácí svůj motivační 
účinek. Ovšem zejména díky marketingové komunikaci se u zákazníků vytvářejí stále nová, 
další přání a z nich potom potřeby. 

Pojem potřeba je základním východiskem současného chápání rozhodování a nákup-
ního chování zákazníků. Dokonce bez ohledu na to, o  jak složitý typ zákazníků (zda jde 
o  jednotlivce, domácnosti, organizace, sídelní jednotky, územní jednotky či stát) a  o  jak 
složitý produkt se v konkrétním případě jedná (např. zboží každodenní potřeby, jako jsou 
třeba potraviny, nebo naopak výstavba dálnice).

Rozhodování zákazníků 

V případě jednotlivců chápeme jejich nákupní chování a rozhodování jako proces následu-
jících pěti kroků:

1. identifi kace problému, potřeby,
2. sběr informací o nabídce na trhu,
3. vyhodnocení získaných informací,
4. rozhodnutí, koupě, 
5. ponákupní vyhodnocení (zpětná vazba).

Z  uvedeného popisu je důležitý především fakt, že nákupní chování a  rozhodování 
zákazníka nekončí koupí, směnou, ale následuje ještě ponákupní vyhodnocení, tzn. do jaké 
míry se mu zdařilo uspokojit svoji počáteční potřebu, vyřešit svůj problém.

Vzpomene-li si na novou defi nici marketingu Americké marketingové asociace z roku 
2004, která staví na poskytnutí hodnoty zákazníkům, potom je zřejmé, jak klíčové jsou 
v nákupním rozhodování zejména kroky 3 a 5, kdy zákazník hledá a upřednostňuje takovou 
nabídku, jež je pro něj hodnotově zajímavá, významná.

Rozhodovací proces organizací je ve svém principu stejný. Také zde stojí vždy na 
jeho začátku identifi kace problému (potřeby), po ní následuje sběr informací, vyhodno-
cení alternativ (možných variant) a konečné rozhodnutí o koupi. K hlavním odlišnostem 
nákupního chování organizací nesporně patří:

 nákupní rozhodování organizace je náročný a delší proces – často se jedná o složitější, 
rizikovější a fi nančně nákladnější produkty (výrobní zařízení, nadzvukové stíhačky 
pro armádu), 
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 vlastnímu rozhodnutí o nákupu může tudíž předcházet výběrové řízení,
 jednání o nákupu se obvykle účastní více osob, případně je výhradní starostí specializova-

ného nákupního oddělení organizace – tzn. mezi požadavky konečného uživatele pro-
duktu a nákupčí vstupuje řada zprostředkujících a modifi kujících mezičlánků, jednání 
navíc ovlivňují také další objektivní i subjektivní skutečnosti, 

 nakupuje se ve velkoobchodu či dokonce přímo od výrobců,
 nakupuje se ve velkých objemech a frekvence nákupů je méně častá,
 z nástrojů propagace se využívá hlavně osobní prodej, 
 díky velkým objemům se při nákupu využívají nejrůznější cenová zvýhodnění, 
 samotná platba se provádí bezhotovostně a může ji uhradit jiný subjekt (leasingová 

společnost, stát) než zákazník (organizace).

Konkrétní rozdíly mezi nákupním chováním jednotlivce a  organizace si přiblížíme 
následujícím jednoduchým porovnáním. Představte si, že potřebujete koupit dopisní obálky. 
Možná se maximálně podíváte, jaká je jejich nabídka na internetu, ale spíš rovnou zajdete 
do nejbližšího papírnictví, vyberete si nejvhodnější a zakoupíte. Chce-li však dopisní obálky 
nakoupit organizace, bude celý proces složitější. Nejprve musí na svých jednotlivých útva-
rech zjistit, kolik a jakých obálek vlastně potřebují dejme tomu na rok. Možná budou chtít 
nějaké speciální, barevně, rozměry nebo materiálem atypické obálky, jejichž dodavatelem 
budou nejspíš velkoobchody či dokonce přímo výrobci. V každém případě bude určitě nutné 
se obrátit na grafi ky a tiskárny, aby na obálky natiskly logo organizace. Nejspíše se tedy vypí-
še výběrové řízení a sestaví výběrová komise, resp. osloví se dodavatelé. Za této situace se jis-
tě bude jednat o zakázku tisíců kusů dopisních obálek, které se budou používat i několik let.

Jak upozorňuje Leslie de Chernatony [1], nákupní rozhodování organizace je proto tak 
složité, že většinou není záležitostí jednoho člověka, který by rozhodoval o výběru dodava-
tele určité značky, ale celé tzv. rozhodovací jednotky. V ní jsou lidé, kteří obvykle zaujímají 
následující role: 

 uživatel (ti, kteří v organizaci daný výrobek nebo službu potřebují),
 ovlivňovatel (ti, kteří mají důležitý poradní hlas), 
 rozhodovatel (ti, kteří ve fi nále rozhodují),
 kupující (ti, kteří provádějí vlastní nákup),
 tzv. gatekeeper (ti, kteří kontrolují tok informací v rámci nákupního oddělení organi-

zace).

Znovu je vidět, že nákupní rozhodování organizace je oproti stejné situaci jednotlivce 
podstatně náročnější.
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Konkrétní příklad

Pivní lokální patriotismus – využití výsledků marketingového výzkumu 

k vytvoření modelu chování zákazníka a k marketingové strategii

Přechod na tržní principy s sebou přinesl v průběhu 90. let také změny v chování zákaz-
níků a spotřebitelů České republiky. Příkladem je sice poněkud zvláštní, ale pro Českou 
republiku a ostatní středoevropské země významná oblast konzumace piva. Naše prů-
měrná roční spotřeba piva dosahuje 162 litrů na osobu. Česká republika je v pití piva na 
prvním místě ve světě, v pořadí druhém Německu se ročně v průměru vypije o 20 litrů 
na osobu méně. 

Ve výzkumu z roku 1993 jsme se zaměřili na frekvenci a oblibu pití piva ve městě Brně. 
Výsledky ukázaly, že pouze 22 % obyvatel Brna starších 18 let vůbec pivo nepije. Na dru-
hé straně téměř stejně velká část (19 %) pije pivo pravidelně, další třetina (34 %) zřídka 
a čtvrtina (25 %) téměř vůbec ne.

Graf. 8-2: Pití piva v Brně

Za nejdůležitější zjištění o spotřebě piva a  jeho pití lze z  tohoto výzkumu považovat 
následující:

 čím častěji lidé pivo pijí, tím více dávají přednost točenému než balenému do lahví či 
dokonce do plechovek,
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 pravidelní konzumenti piva dávají přednost 10°,

 pravidelní konzumenti pijí pivo nejčastěji ve společnosti (v hospodě), při sportování 
a sportovních událostech, jako součást trávení a aktivit volného času. Naproti tomu 
příležitostní konzumenti pijí pivo při stolování a jídle,

 pro pravidelné konzumenty je při výběru značky rozhodující kvalita (36 %) a cena 
(33 %),

 pivo pijí třikrát častěji muži než ženy.

Souhrnně se v tomto výzkumu ukázalo, že pravidelní konzumenti piva jsou především 
muži dělnických profesí, kteří mají vyhraněný názor na značku a kvalitu.

Ve výzkumech na Mezinárodním veletrhu pivovarnictví a sladovnictví (PIVEX) v letech 
1992 a opakovaně 1993 se ukázalo, že v České republice působí na chování zákazníků 
a spotřebu piva jev, který jsme označili za pivní lokální patriotismus. Jeho podstatu lze 
ve stručnosti popsat následovně: pivo, které se vyrábí v daném regionu, se zde také více 
nabízí a prodává v obchodech a restauracích. To vede k jeho větší spotřebě, která následně 
přispívá k jeho větší oblibě. 

Konkrétně pro konzumenty z Brna je ve 41 % nejoblíbenější značkou Starobrno. Na dru-
hém místě skončil nedaleký pivovar Černá Hora s 11 %. Naproti tomu Prazdroj dosáhl 
pouze 4 % a Gambrinus 3 %. 

Pivní lokální patriotismus jako marketingová strategie

Teorie pivního lokálního patriotismu získala v posledních letech v České republice velice 
praktické využití v podobě úspěšné obranné marketingové strategie malých místních 
pivovarů v souboji s velkými producenty, jako jsou Plzeňský Prazdroj, Krušovice, Pražské 
pivovary, Radegast, vlastněnými nadnárodními společnostmi. V polovině 90. let přišly 
s útočnou strategií laciných piv, vyráběných z náhražkových surovin novými technolo-
giemi ve velkých objemech. Prodejní cenu stanovily díky kapitálové síle zahraničních 
majitelů dokonce nižší než výrobní náklady, tedy by se dala označit za dumpingovou. 
Těmito taktickými kroky chtěly zlikvidovat desítky malých místních pivovarů a ovlád-
nout celý náš trh.

Cenová válka brzy ukázala slabiny malých producentů. Mnozí z nich si záhy uvědomili, 
že v tomto souboji nemají šanci uspět. Proto vsadili na jedinečnost a hodnotu svého 
produktu, vyplývající z místních tradičních postupů vaření piva a využívající kvalitní pří-
rodní suroviny (vodu, slad a chmel). Zaměřili se na místní mikrotrh (výklenek), chápaný 
jak ve smyslu teritoriálním (region), tak i vymezený segmentem náročnějších spotřebi-
telů, ochotných zaplatit za jedinečnost vyšší cenu.
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Pivní lokální patriotismus jako součást agroturistiky

V České republice existuje okolo 50 pivovarů, většinou malých, produkujících jedinečné 
a  kvalitní místní pivo. Navíc se velmi často nacházejí v  turisticky atraktivních lokalitách. 
Nejsou to pouze známá velká města jako Praha, Plzeň, České Budějovice nebo Brno, ale 
také malá města a vesnice jako Černá Hora, Polička, Protivín či Hanušovice s velmi pěknou 
okolní přírodou. Proto přišel Český svaz malých a nezávislých pivovarů s projektem Pivních 
cest. Jedná se o analogii Vinařských stezek a měl by se také stát součástí širší mezinárodní 
spolupráce, neboť zájem projevují pivovary v Německu, Rakousku, Polsku atd.

Pivní cesty by měly turistům nabízet poznání tradičních pivních technologií, speci-
fi ckých místních piv, spojených s  ochutnávkou místní kuchyně. Jak je v  agroturistice 
obvyklé, v rámci návštěvy pivovaru by se zájemci také seznámili se zdejšími kulturně 
historickými památkami, navštívili muzea, využili přírodních možností k rekreaci. 

Pivní lokální patriotismus po deseti letech

Na konci roku 2000 se uskutečnil další marketingový výzkum spotřeby piva a obliby piv-
ních značek. Rozhovory se zákazníky proběhly tentokrát přímo po tom, co si v brněn-
ských prodejnách (běžných obchodech, ale také v supermarketech a hypermarketech) 
koupili pivo. 

Výsledky potvrdily, že pivní lokální patriotismus platí i  po deseti letech. Nejčastěji 
zakoupenou značkou bylo Starobrno (32 %), na druhém místě skončil Radegast (18 %). 
Zbývající značky se objevily u maximálně 7 % dotazovaných konzumentů. Při výběru 
značky piva pro ně zůstává i nadále nejdůležitějším faktorem chuť (48 %) a na druhém 
cena (14 %). 

Díky podstatně širší nabídce konkurenčních značek je ovšem novým jevem, že zákazníci 
si nekupují pouze jednu značku, ale naopak 15 % z nich si bere dvě a více značek. 

Jak je vidět, fenomén pivního lokálního patriotismu působí u nás i nadále. Zejména je 
zřejmé, že důležitější roli, než je cena, hrají při rozhodování zákazníků o nákupu piva 
takové stránky, jako je jeho kvalita (chuť) a nabídka v místě prodeje. To mimo jiné potvr-
dil nejnověji také výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústa-
vu Akademie věd České republiky na podzim 2006, jehož výsledky jsou dostupné na 
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100618s_OR61121c.pdf.

Otázky k procvičení:

1. V čem spočívá hlavní marketingový přínos Maslowovy teorie potřeb? V čem 
naopak vidíte její omezení?

2. Jak lze popsat nákupní chování zákazníků-jednotlivců?

Kapitola 8 | Chování zákazníků
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3. Jak lze popsat nákupní chování organizací?
4. V čem spočívají hlavní odlišnosti rozhodování organizace oproti roz-

hodování jednotlivce? 
5. Co je podstatou pivního lokálního patriotismu?
6. O jaký typ výzkumů se v tomto příkladu jednalo?
7.  Kdo obvykle tvoří tzv. rozhodovací jednotku organizace? 

Rady pro začátečníky

1. Snažte se při jednáních se svými zákazníky přijít na to, co je pro ně při ná-
kupu vašich produktů nejdůležitější, rozhodující a co naopak pro ně není až 
tak podstatné.

2. Při následné marketingové komunikaci s nimi se opírejte o ty stránky nabíd-
ky, kterým připisují význam, a naopak nechejte stranou ty, jež jsou sice třeba 
pro vás osobně významné, ale zákazníkům toho příliš neříkají.

3. Pokud jsou vašimi zákazníky organizace, snažte se také přijít na to, kdo 
o nákupu skutečně rozhoduje, a snažte se s ním vstoupit do kontaktu. Mohli 
byste se tak dovědět přímo od pramene, čím by se pro ně vaše nabídka moh-
la stát atraktivnější. 

4. Uvědomte si rozdíl mezi potenciálem trhu a podílem na trhu v případě 
zákazníků-jednotlivců oproti zákazníkům-organizacím. Potenciál je absolutní 
veličina segmentu. V příkladu o vlasových šamponech pro ženy ve věku 19 
až 50 let (viz 3. kapitola) jsou v České republice potenciálem miliony žen, ale 
i tak velké fi rmy jako Procter & Gamble nebo Unilever mají na něm podíl jen 
několik procent. Naopak v marketingu produktů pro organizace (business to 
business) je potenciál trhu podstatně menší, třeba v řádu jednotek či desítek 
organizací (počet krajských úřadů, počet nemocnic či vysokých škol), ale podíl 
úspěšného dodavatele například specializovaného soft waru či léků se může 
blížit 100 %. Navíc v případě organizací lze dosahovat ekonomicky větších 
objemů i výnosů.

Literatura

[1] de Chernatony, L.: From Brand Vision to Brand Evaluation. 2nd ed., Elsevier, 2007, 
s. 207–208
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9. kapitola 

Segmentace trhu
Dalším marketingovým nástrojem, u něhož lze, jak si ukážeme v závěrečném příkladu, vhod-
ně využít výsledky detailního kvantitativního marketingového výzkumu, je segmentace trhu. 

Lidé, stejně jako jejich potřeby a zájmy, jsou navzájem odlišní. Nenajdeme na světě 
ani dva stejné jedince. Podobně je tomu i  v  případech, kdy jsou zákazníky organizace či 
sídelní útvary. Neexistují dva stejné podniky, neexistují dvě stejná města. Tato různorodost 
je vážnou překážkou pochopitelné ekonomické snaze vyrábět v  co nejpočetnějších obje-
mech stejný produkt. Určité východisko z této pro ekonomický přístup nepříjemné situace 
je možnost celý trh segmentovat, tj. rozdělit jej na menší, do jisté míry přece jen stejnorodější 
(homogennější) části, které se vyznačují podobnými nároky, požadavky a potřebami. Uvnitř 
segmentu jsou tedy zákazníci s relativně stejnými charakteristikami, požadavky a preferen-
cemi. Na opak, oproti jiným segmentům, se právě v těchto ohledech ve značné míře odlišují.

Při segmentaci trhu a jeho uspokojení nabídkou jde tedy o analýzu celkového trhu a o ná-
sledný výběr těch jeho částí, které podnik může obsloužit lépe než konkurence. 

Praktický přínos a nezbytnost segmentace trhu pro marketingový přístup si plně uvě-
domíme na jednoduchém příkladu dejme tomu výroby obuvi. Je okamžitě jasné, že musíme 
rozdělit zákazníky minimálně na dva segmenty – na muže a ženy, neboť jiné boty nosí muži 
a jiné ženy. Další hledisko by mohlo být geografi cké – zda naši zákazníci žijí ve městě nebo na 
venkově, neboť v jiných botách se chodí ve městě, kde jsou chodníky, a v jiných po polních 
cestách. Tím už dostáváme čtyři segmenty – muže žijící ve městě, muže žijící na venkově, 
ženy žijící ve městě a ženy žijící na venkově. Je nepochybné, že čím více budeme mít těchto 
hledisek, čím více variant budou zahrnovat, tím více dostaneme segmentů. V naznačeném 
příkladu se pro jednoduchost uvažovala pouze dvouvariantní hlediska (muž – žena, město 
– venkov). Ve většině případů se však setkáme s vícevariantními hledisky – například věk 
(děti, dospělý, senioři), vzdělání (základní, středoškolské, vysokoškolské), platové třídy atd.

Výsledek segmentace potom slouží k volbě cílového segmentu, tj. k rozhodnutí, na 
kterou skupinu zákazníků se zaměříme. Segmentaci trhu lze provádět podle následujících 
hledisek:

 geografi cké – trh je rozdělen na menší či větší územní celky, např. obce, regiony, země 
apod.

 demografi cké – kdy jsou zákazníci zařazováni do jednotlivých skupin podle věku, pohlaví, 
příjmové kategorie, vzdělání a dalších demografi ckých charakteristik,
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 sociologické (někdy v literatuře označované jako psychografi cké) – kdy je trh segmen-
tován podle příslušnosti zákazníků do určitých společenských skupin (tříd), vyznaču-
jících se určitým životním stylem, 

 behaviorální – trh je v tomto případě segmentován podle toho, jak se zákazníci chova-
jí, tedy např. podle míry používání určitých výrobků, podle loajality vůči značce, místa 
a frekvence nákupu apod.

V případě, že jednotkami trhu (zákazníky) nejsou jednotlivci, nýbrž naopak organiza-
ce (podniky) či dokonce sídelní a územní jednotky (obce, regiony, státy), určitě bychom měli 
počítat také s hledisky, jako jsou:

 velikost – podniky lze dělit na malé, střední a velké. Podobně je tomu i v případě obcí, 
měst a regionů,

 ekonomicko-právní forma, zahrnující ziskové a neziskové organizace, obchodní spo-
lečnosti, statutární města, NUTS 2 apod.

 ekonomická významnost podle ekonomické výnosnosti zákazníků, podle objemu obra-
tu, jaký pro nás představují, podle objemu obchodu, podle ziskovosti atd.

 společenská prestiž a známost, které mohou mít vliv především na image podniku, 
a případně další hlediska. 

Z uvedeného vyplývá, že každý trh lze segmentovat mnoha způsoby. Aby však takováto 
segmentace byla proveditelná a aby vůbec měla smysl, je zcela nezbytné, aby jednotlivé seg-
menty trhu měly následující základní vlastnosti (charakteristiky):

 měřitelnost – velikost tržního segmentu a kupní síla zákazníků musejí být vyjádřitelné 
kvantitativně,

 dostupnost – segment musí být pro podnik dosažitelný a je třeba, aby bylo možné jej 
obsluhovat,

 podstatnost – velikost zvoleného segmentu musí být taková, aby jeho obsluha byla pro 
podnik rentabilní,

 akceschopnost – výrobce či prodejce musí mít možnost vypracovat pro zvolený seg-
ment účinný a snadno realizovatelný marketingový plán. 

Podstatné je, že segmentace trhu by měla vždy vycházet z empirických údajů, jak to vidí-
me v příkladu na konci této kapitoly Typologie zákazníků v České republice. Není možné, 
abychom hodnocené zákazníky zařazovali do jednotlivých segmentů jen na základě svých 
subjektivních dojmů a  pocitů. Naopak o  jejich zařazení do určitého segmentu rozhodují 
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pouze vlastní empirické hodnoty sledovaných vlastností (geografi ckých, demografi ckých, 
sociologických atd.).

Pod pojmem pokrytí trhu se potom rozumí to, že na základě výsledků segmentace trhu 
se podnik rozhoduje, kterým z vytvořených segmentů se bude dále věnovat a jakým způso-
bem je bude obsluhovat. V podstatě existují tři strategie pokrytí trhu:

 nediferencovaná, která nabízí celému trhu jeden stejný produkt. Tento přístup lze použít 
na velkém a hlavně nenasyceném trhu, který se ovšem může stát přitažlivým i pro dal-
ší konkurenty. Strategie je pro podnik maximálně výhodná, neboť produkuje ve vel-
kých sériích stále stejný produkt a dodává jej všem zákazníkům stejným způsobem za 
stejnou cenu. Na současných vyspělých, silně konkurenčních trzích je však prakticky 
nemyslitelná. Lze se s ní setkat v případě prodeje surovin nebo energií, u špičkových, 
vysoce specializovaných průmyslových produktů apod. Tedy hlavně na tzv. průmys-
lových trzích (zkráceně také B2B). I zde se však obvykle v závislosti na konkrétních 
zákaznících diferencuje alespoň cena, distribuce nebo propagace,

 diferencovaná, jež je založena na tom, že si podnik vybere několik segmentů trhu sou-
časně a pro každý z nich pak vytváří specifi ckou (modifi kovanou) nabídku. Každá nová 
modifi kace však vyžaduje další náklady na výzkum a vývoj, výrobu, distribuci i propa-
gaci, a proto si tento přístup obvykle mohou dovolit jen velké a kapitálově silné fi rmy,

 koncentrovaná (ve 3. kapitole by odpovídala strategii tržní orientace), používaná pře-
devším tehdy, jsou-li fi nanční zdroje podniku do určité míry omezeny. V tomto přípa-
dě se fi rma, místo aby usilovala o získání malého podílu na velkém trhu, snaží pomocí 
specializace dosáhnout dominantního postavení na některém z dílčích trhů a obsadit 
tak zajímavý tržní segment nebo dokonce jen jeho výklenek, neboli tržní niku. Takový 
tržní výklenek se ovšem může rozrůst do velkých, celosvětových rozměrů. 

Uvedené tři strategie pokrytí trhu si lze přiblížit na nabídce obuvi. V případě přírodní 
vulkanické katastrofy budou lidé vděčně přijímat od záchranářů jeden nediferencovaný typ 
obuvi, chránící chodila před rozžhavenou lávou. Naopak v  příkladu na konci 2. kapitoly 
jsme si uvedli, že „Baťova kolekce obuvi zahrnovala 300 až 600 položek. Při jejím výběru se 
vycházelo z potřeb a zájmu zákazníků. Obvyklým a hlavním kritériem při tomto rozhodo-
vání byla otázka: Co máte v kolekci pro pošťáka, pro číšníka, pro studenta do tanečních, pro 
selku atd.?“, což je nesporně diferencovaná strategie. Konečně bývalý světoznámý tenisový 
šampion se koncentruje (orientuje) na výrobu jedinečných tenisek pro vrcholové závodní 
hráče. Díky publicitě a televizním přenosům z grandslamových turnajů se nakonec stanou 
oblíbenou módní vycházkovou obuví mladých lidí na celém světě. 

Strategie pokrytí trhu hledá odpověď na otázku, na koho – na jaké zákazníky směřu-
jeme konkrétní nabízený produkt. Naproti tomu pozice produktu na trhu vyjadřuje místo, 
jaké produkt zaujímá ve vědomí zákazníků, jak je vnímán v porovnání s produkty konku-
rence. Pokrytí trhu vymezuje adresáty oslovením, pozice je výsledkem jeho úspěšnosti – na 

Kapitola 9 | Segmentace trhu
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kolik se zdařilo. Jako příklad velmi dobré pozice produktu si lze uvést sportovní oblečení 
Rusell Athletic. V našem celostátním výzkumu (1256 respondentů), realizovaném na pod-
zim 2008 v prodejní síti Gigasport, se mimo jiné ukázalo, že nejmladší zákazníci, stejně 
jako lidé středního věku, se shodně domnívají, že oblečení této značky je vhodné právě pro 
ně. Konkrétně mladí se domnívají, že je pro mladé, a zákazníci středního věku mají zase 
dojem, že je pro lidi středního věku. Jinými slovy: identifi kují se s ním obě nejdůležitější, 
nejpočetnější věkové kategorie. Celkově tvoří 83 % zákazníků v těchto prodejnách.

Konkrétní příklad – Typologie zákazníků v České republice

Velmi oblíbeným výchozím rámcem pro segmentaci zejména spotřebitelského trhu je 
životní styl. Představuje komplexní průřez aktivitami i názory (hodnoceními a hodnota-
mi) lidí v nejrůznějších sférách individuálního života, jako jsou práce, volný čas, bydlení, 
rodina, zájmy, spotřebitelské orientace atd. V roce 1995 se podobný celosvětově rozší-
řený výzkum životního stylu uskutečnil i u nás. Zaměřil se na více než dvanáct set znaků 
(proměnných, dotazů) z dvaceti sedmi oblastí života. V České republice bylo dotazováno 
1250 respondentů. Výsledkem statistického zpracování (při němž byly nakonec využi-
ty takové postupy vícerozměrného statistického zpracování jako faktorová a shluková 
analýza) bylo následujících devět základních segmentů. Je-li segment nazván jménem 
pouze jednoho pohlaví, znamená to, že zde jeho zastoupení výrazně převažuje, mini-
málně sedmdesáti procenty:

1. Marie – hospodyně – představuje nejpesimističtější, s životem nespokojené lidi, vět-
šinou se základním vzděláním, velmi šetrné a netoužící vlastnit majetek.

2. Venca – český kutil – dosahuje vysokého příjmu, ale celkově jeho domácnost patří 
k  nejnižší úrovni. Má konzervativní pohled na svět, je pro něj důležitá jeho práce, 
avšak není pro ni ochoten obětovat své pohodlí. Není zvláštním konzumentem.

3. Milan a  Milena – nespokojení materialisté, kteří se nechtějí přizpůsobit změnám. 
Jsou pasivní a znechucení. Dominantní roli v jejich životě hrají peníze, a právě jejich 
nedostatek je frustruje. Nejsou příliš dobrými spotřebiteli.

4. Jan a Jana – snílci dávající přednost vlastnictví věcí před přátelstvím. Jsou optimistič-
tí, obdivují úspěšné, chybí jim však sebevědomí. Chtěli by mít snadný život, stále stej-
né zaměstnání. Chybí jim peníze. Rádi chodí ven, sportují a dbají o svůj zevnějšek.

5. Emílie – dáma ze staré školy – drží se starých kulturních hodnot a pořádků z první 
republiky. Má zájem o kulturu, politiku i svou rodinu, má potřebu pomáhat druhým. 
Přikládá význam dosaženému školnímu vzdělání. S  penězi nakládá uvážlivě, nemá 
fi nanční problémy. Jako spotřebitelka má jasnou představu, co chce a co si může kou-
pit.
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6. Daniel a Lucka – mladí, bezstarostní – jsou nejmladší skupinou. Žijí většinou s rodiči 
a netíží je odpovědnost. Orientují se na pohodlí a spotřebu, bez ohledu na sociální 
postavení a konvenční hodnoty. Práce je pro ně hrou, do níž vkládají svůj čas, a za 
to na oplátku dostávají peníze. Podstatnější je však pro ně mimopracovní doba. Se 
zdravím a rodinou se nezatěžují.

7. Helena – luxusní suverénka – představuje dynamickou ženu, jistou si svou budouc-
ností. Má vysokoškolské vzdělání a  tomu odpovídající příjem. Její vzhled je pro ni 
prvořadý. Vedle práce a profesionálního úspěchu je také aktivní matkou. Peníze pro 
ni znamenají svobodu, má ráda kvalitní a drahé věci.

8. Jakub a Bára – profesionální hobbisté – nadprůměrně se zajímají o společnost a dění 
kolem, neznají volný čas, ke své práci přistupují odpovědně, aktivně se zajímají 
o životní prostředí, nepatří mezi extravagantní spotřebitele, ale pohybují se na vyš-
ších úrovních.

9. Robert – aktér změn – mladý, aktivní a úspěšný muž, má vysoký příjem a je absolutní 
optimista. Rád cestuje, dbá na svůj vzhled, věří svým schopnostem. Nejdůležitější 
hodnoty pro něj představují vzdělání a profesionální úspěch.

Pro názornost si uvedenou segmentaci vyjádříme následujícím obrázkem 9-1.

Obr. 9-1: Segmentace obyvatel České republiky podle životního stylu (1995)

Kapitola 9 | Segmentace trhu
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Segmentace trhu nám poskytuje číselně vyjádřené parametry (souřadnice) homogen-
ních dílčích souborů (segmentů), které jsou od sebe navzájem zřetelně odlišitelné. Pří-
nos segmentace oceníme jak v koncipování obsahu a zacílení naší nabídky (marketin-
gového mixu), tak také při oslovení trhu prostřednictvím marketingové komunikace, 
konkrétně při výběru sdělovacích prostředků. Segmentace totiž umožňuje přesněji 
zacílené, a tím také úspěšnější, hospodárnější (méně nákladné) a efektivnější oslovení 
a pokrytí trhu.

Otázky k procvičení:

1. Co je to segmentace, proč a jak se dělá?
2. Charakterizujte základní vlastnosti segmentu.
3. Jestliže máme pro jednoduchost pouze tři dichotomické znaky (například 

pohlaví, věk a místo bydliště), kolik segmentů z nich dostaneme?
4. Co byste nabízeli jednotlivým segmentům zvoleným podle životního stylu 

(viz obr. 9-1)?
5. V čem spočívá hlavní přínos segmentace, když její zpracování je tak časově 

a fi nančně náročné – viz příklad Typologie zákazníků v České republice?
6. Jakými prostředky (médii, kanály) byste tyto jednotlivé segmenty oslovili?
7. Jaké jsou výhody a nevýhody nediferencovaného pokrytí trhu?
8. Jaké jsou výhody a nevýhody diferencovaného pokrytí trhu?
9. Jaké jsou výhody a nevýhody koncentrovaného pokrytí trhu?
10. Co vyjadřuje pozice produktu na trhu?
11. V čem je výhoda zjištěné pozice sportovního oblečení Rusell Athletic na 

našem trhu?
12. Jakou strategii pokrytí trhu používá Coca -Cola (viz kapitola 6)?
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Rady pro začátečníky

1. Především byste si měli z údajů, které znáte z vlastních interních zdrojů (viz 
7. kapitola), uvědomit, kdo jsou vaši zákazníci (jednotlivci, domácnosti, 
podniky, obce, státy) a jejich počty.

2. Na základě dalších informací, které o nich v interním (vnitřním) systému 
máte, je můžete dále přesněji segmentovat, vyčleňovat, třídit. 

3. Zároveň vytvořené segmenty co nejdetailněji popište podle jednotlivých 
hledisek (demografi ckých, geografi ckých) a jejich znaků (pohlaví, věk, místo 
bydliště, státní příslušnost).

4. Pro začínající fi rmu je určitě lepší a snazší si zvolit koncentrovanou strategii 
pokrytí trhu než použít tu diferencovanou. 

Kapitola 9 | Segmentace trhu
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10. kapitola 

Marketingový mix
Nejdůležitějším nástrojem marketingového řízení je nesporně marketingový mix. Organizace 
jej využívá k dosažení svých marketingových cílů, sestavuje jej podle svých možností a jak si 
dále ukážeme, může ho poměrně snadno měnit. Marketingový mix zahrnuje vše podstatné, 
s čím se fi rma obrací na trh, na zákazníky, vše, co rozhoduje o jejím úspěchu na trhu. Bude-
me se mu věnovat především v jeho klasické podobě, tvořené následujícími čtyřmi prvky:

 produkt (Product),
 cena (Price),
 místo (Place),
 propagace (Promotion).

Podle začátečních písmen anglických názvů se někdy označuje jako „čtyři P“ – zkrá-
ceně „4P“.

Při sestavování marketingového mixu je vždy nutné respektovat vzájemné vazby jed-
notlivých prvků. Úspěch na trhu totiž závisí na jejich celkovém správném „poměru“, „nami-
xování“ či kombinaci s ohledem na cílové zákazníky. Dílčí, nesystémové změny jednotlivých 
prvků nebo i jejich nesprávné kombinování zpravidla nezlepší konečný výsledek. Naopak. 
Jedna, i když vynikající, složka marketingového mixu nemůže zachránit situaci v případě, 
kdy podnik nevěnuje zbývajícím náležitou pozornost. Jediný nevhodně nastavený prvek 
může vážně ohrozit, ne-li zcela zhatit i velmi dobře připravenou nabídku. Zákazník je totiž 
vnímá ve vzájemné závislosti a provázanosti. 

Proto jestliže máme vynikající, špičkový produkt, měla by jeho úrovni odpovídat také 
cena (vysoká). Podobně by měla být luxusní distribuce a propagace v prestižních médiích. 
Avšak je-li naopak produkt horší kvality, může se prodávat za „lidovou“ cenu třeba na ulici 
a k jeho propagaci postačí popsaná lepenka.

Marketingový mix je naší nabídkou zákazníkům. Při jeho vytváření je důležité vědět, 
pro koho a jak ho máme nastavit, aby mohlo dojít k úspěšné směně, k prodeji. Vrátíme-li se 
k segmentaci obyvatel naší republiky v předchozí kapitole, je evidentní, že například segment 
Robert nakupuje jiné boty, v jiných obchodech, za jinou cenu a jinak propagované než třeba 
segment Venca. 

Z toho je patrné, že mezi segmentací trhu a vypracováním marketingového mixu exis-
tuje úzká propojenost. Podíváme-li se znovu na obr. 1-1, je jasné, že v podstatě jsou možné 
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dva základní přístupy. Buď začínáme tvorbou marketingového mixu, pro nějž potom násled-
ně hledáme nejvhodnější cílové segmenty, nebo naopak již máme zajímavý segment a pro 
něj připravujeme co možná nejlépe odpovídající marketingový mix.

Jednotlivé složky marketingového mixu se mohou dále členit na další mixy nižší 
úrovně, jako například produktový mix, distribuční mix, cenový mix a komunikační mix. 
Co konkrétně obsahují a jak jsou složky těchto nižších úrovní spolu skloubeny, si rozvede-
me v následujících čtyřech kapitolách.

V každém případě by měl marketingový mix představovat pro zákazníka hodnotu. Jed-
nak jako celek 4P ve vzájemně provázané nabídce. Zároveň by však pro něj měla být hod-
notou každá z jeho složek sama o sobě. Tedy produkt by měl být hodnotou stejně jako cena, 
distribuce či propagace. 

Pro některé obory však kombinace pouze těchto základních „4P“ vytváří příliš úzký 
rámec, který není schopen dostatečně reagovat na všechna specifi ka příslušné oblasti. Týká 
se to především služeb, kde hraje určující roli „konkrétní člověk“ jako její realizátor, posky-
tovatel. Známe to sami z každodenních zkušeností: není řidič dopravního prostředku jako 
řidič. Některý je vlídný, usměvavý, jede opatrně, jiný působí dojmem, že nás veze za trest, 
vozidlo řídí, jakoby je ukradl. Přitom oba mají stejnou kvalifi kaci, pracují u  stejného do-
pravního podniku, případně mají i stejné platové zařazení, ale zážitek z jízdy je pro cestující 
neporovnatelný. Podobně je tomu i v řadě dalších oblastí – ve školství není učitel jako učitel, 
ve zdravotnictví není lékař jako lékař atd. Zejména je to markantní ve výkonech sportovců 
nebo umělců na sportovišti, jevišti, fi lmovém platně či televizní obrazovce. Málo platné, když 
dva dělají totéž, není to totéž. Proto se zde marketingový mix rozšiřuje o další „P“ – people 
(lidé), tedy o konkrétní vykonavatele dané činnosti (služby). Specifi kům marketingu služeb 
je věnována samostatná předposlední 16. kapitola. 

Význam lidského činitele bychom však neměli přehlížet ani ve výrobě, přesněji v před-
výrobních fázích přípravy. Vzpomeňme si na příklad Baťův systém řízení za 2. kapitolou, 
z něhož je jasně patrné, jakou váhu tomuto faktoru přikládal právě Tomáš Baťa. Pro kaž-
dý výrobní podnik jsou nezpochybnitelnou konkurenční výhodou inovativní a  kreativní 
výzkumníci, vynálezci, technici, programátoři, designéři či architekti. Zejména v  dnešní 
době rychlého vědeckotechnického pokroku.

I když je zjevné, že základní podoba marketingového mixu se v jednotlivých oblastech 
stále častěji modifi kuje do složitějších podob, v následujících čtyřech kapitolách si detailně-
ji probereme právě tuto původní, „klasickou“ verzi, neboť stručně, ale zároveň dostatečně 
vystihuje samotný základ a podstatu marketingového mixu.

Následující příklad marketingového mixu dokazuje, že také oblast tzv. neziskového sek-
toru (v našem konkrétním případě se jedná o divadelní soubor) využívá v tržních podmín-
kách marketingové nástroje a postupy. 
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Konkrétní příklad – Marketingový mix HaDivadla

Brněnské HaDivadlo navštěvují převážně středoškolští a  vysokoškolští studenti. Po 
přestěhování do nových prostor Alfa pasáže na konci roku 2003 zůstalo na repertoáru 
pouze šest dřívějších inscenací. Jedná se o umělecky kvalitní díla, která měla premiéru 
do června 2003, našla si náležitou diváckou přízeň a zároveň zapadají do nového dra-
maturgického záměru vedení HaDivadla, jehož cílem je uvádět na jevišti aktuální, sou-
časná témata se silnými příběhy. HaDivadlo také nabízí k pronájmu své nové prostory. 
Například maximální kapacita hlediště dosahuje 170 míst.

Vstupenky se prodávají přímo v pokladně divadla. K rezervaci je možné využít telefonu, 
e-mailu nebo SMS. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději jeden den 
před představením.

Cena vstupenky se pohybuje v závislosti na inscenaci od 120,- do 150,- Kč. Studenti mají 
20,- Kč slevu a studenti JAMU platí dokonce jednotně pouze 20,- Kč. Podobné slevy jako 
studenti (tzn. 15 %) mají také důchodci, zákazníci Student lines atd.

Ceny za pronájem v závislosti na charakteru pronájmu, počtu hodin, požadavcích na 
personální výpomoc atd. se pohybují mezi 7000,- až 20 000,- Kč.

K propagaci HaDivadlo využívá především vylepované plakáty s měsíčním programem 
a vlastními silami především do škol distribuované letáčky. 

Zdroj: Slováková, Z.: Marketingová koncepce HaDivadla. Janáčkova akademie múzic-
kých umění v Brně, Divadelní fakulta, diplomová práce, Brno 2004

Kapitola 10 | Marketingový mix
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Otázky k procvičení:

1. V čem spočívá význam a podstata marketingového mixu?
2. Jaká je jeho základní (klasická) podoba?
3. Jak spolu souvisí produkt, cena, distribuce a propagace? 
4. Uveďte konkrétní příklad vlivu produktu na cenu, distribuci a propagaci.
5. Uveďte konkrétní příklad vlivu ceny na distribuci a propagaci.
6. Uveďte konkrétní příklad vlivu distribuce na propagaci.
7. Jak by měl marketingový mix představovat pro zákazníka hodnotu?
8. Jak lze marketingový mix dále modifi kovat?
9. Co tvoří marketingový mix HaDivadla a jak souvisí s jeho cílovým segmentem?
10. Co v marketingovém mixu HaDivadla chybí? Navrhněte, jak by chybějící 

mohlo vypadat. 
11. Čeho je uvedený příklad HaDivadla důkazem?
12.  Jak lze spojitost mezi segmentací trhu a vypracováním marketingového 

mixu s pomocí obr. 1-1 řešit?

Rady pro začátečníky

1. Zkuste se podívat na váš marketingový mix a zhodnoťte jej marketingově 
zasvěcenějším pohledem. Opravdu odpovídá vašim produktům jejich cena, 
způsob prodeje a propagace? Zkuste vymyslet a navrhnout jejich konkrétní 
zlepšení!

2. Některé složky marketingového mixu můžete napravit snadno a rychle 
(cena). U ostatních to může být složitější.

3.  Pokud máte jmenovat „čtyři P“ marketingového mixu, je vhodné dodržovat 
uvedené pořadí – tzn. produkt, cena, distribuce a propagace. Rozhodně na 
prvním místě by měl být produkt – je to nejdůležitější prvek. Na posledním 
místě by měla být propagace, neboť obsahem její komunikace by měl být 
nejen produkt, ale také cena i místo prodeje. Naopak není až tak podstatné, 
jestli prohodíte cenu s distribucí, zejména když k tomu máte důvod například 
v tom, že v případě vaší nabídky hraje důležitější roli způsob prodeje než 
cena produktu.
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11. kapitola 

Produkt 
Produkt je nejdůležitější složkou marketingového mixu, je tím, co chceme na trhu směnit, pro-
dat. V marketingu se za produkt chápe cokoli, co slouží k uspokojení určité lidské potřeby, ke 
splnění přání a co lze nabízet ke směně. Termín „produkt“ se tak používá k označení jak hmot-
ných předmětů (věcí, ale také živých organismů), tak i nehmotných. Podle defi nice Americké 
marketingové asociace je za produkt považováno to, co lze na trhu nabídnout k upoutání pozor-
nosti, k získání, užívání anebo ke spotřebě, tj. vše, co se vyznačuje schopností uspokojit přání nebo 
potřeby zákazníků. Produktem mohou být nejen fyzické předměty, ale také služby, osoby, místa, 
organizace, myšlenky, kulturní výtvory a mnohé další hmatatelné i nehmatatelné věci. 

V marketingu rozlišujeme tři základní úrovně produktu, a sice jádro produktu, reálný 
(vlastní) produkt a rozšířený produkt. Názornou představu podává následující obr. 11-1.

Obr. 11-1: Základní složky produktu

Jádro produktu představuje hlavní užitek, hodnotu, kterou je produkt schopen zákazní-
kům poskytovat. Je přínosem, jenž pomáhá řešit jejich problémy, je tím, kvůli čemu si produkt 
zakoupí. Podíváme-li se na závěrečný příklad Nová Škoda, můžeme u tohoto vozu považovat 
za jeho jádro: „navazování na historické tradice značky Super“, „reprezentační limuzína znač-
ky Škoda“, „prostorný vůz značky Škoda“, „výkonný vůz“ a mnohé další. 
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Obvykle jsou zákazníci zvyklí si uvědomovat a sledovat spíše reálný (vlastní) produkt. 
V této rovině se na prvním místě jedná o jeho kvalitu, která je jedním z hlavních nástro-
jů budování pozice na trhu. Představuje komplexní kategorii a obecně lze říci, že se jedná 
o způsobilost plnit požadované funkce. Kvalita v  sobě zahrnuje takové stránky produktu, 
jako jsou životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, ovladatelnost apod. Z marketingového 
hlediska je kvalita produktu taková, jak ji vnímá a hodnotí zákazník. Kvalitou je to, co zákaz-
níci říkají, že je. Nedávné průzkumy ukázaly, že zákazníci defi nují kvalitu jako kombinaci 
snadné dostupnosti, snadného ovládání, přijatelné ceny a důvěryhodnosti značky s vysokou 
užitnou hodnotou. Jako příklad lze uvést pneumatiky pro osobní automobily. Pro výrobce je 
důležitá výrobní technologie, použitý materiál, životnost, dezén, přilnavost atd. Pro zákaz-
níka však může být daleko důležitější to, zda zvyšují bezpečnost nebo hospodárnost jízdy 
a zda mu v kritické situaci mohou zachránit život. Jak bylo uvedeno, zákazníkům kvalitu 
obvykle napovídá značka, cena, obal, distribuce, propagace a některé další konkrétní složky 
marketingového mixu. Podíváme-li se znovu na závěrečný příklad Nová Škoda, můžeme za 
jeho kvalitu považovat „prostornost“, „komfort“, „výkon motoru“ apod.

V cestovním ruchu podnikatelé často hřeší na to, že turista je pouze jednorázovým 
zákazníkem, který se již víckrát nevrátí. Proto mu nabízejí tzv. turistickou kvalitu. Takovým 
nežádoucím jevům, jaké představují například ošizené jídlo a nápoje v restauračních zaříze-
ních (menší porce, nekvalitní suroviny), suvenýry jako padělky (nejsou z materiálů, za jaké 
se vydávají, nejedná se o ruční práci) apod., tržní mechanismus sám sotva zabrání. Proto 
právě zde by měly plnit funkci garanta kvality orgány veřejné a státní správy, případně part-
nerství místních podnikatelů. Třeba tím, že by udělovaly certifi káty a  ocenění za poctivý 
a nadstandardní přístup.

O  variantách provedení hovoříme tehdy, existují-li kromě základního (výchozího) 
modelu také modely, které mají vyšší úroveň a dodatečné, nadstandardní vybavení. V pří-
padě Škody Superb jsou nepochybně variantami již samotné zážehové a vznětové motory, 
velikost jejich obsahů a výkony.

Design produktu může zabezpečit vyšší funkčnost produktu, zlepšit jeho užitné vlast-
nosti, zvýšit jeho estetickou hodnotu a dokonce kvalitu. Zejména v našich podmínkách je 
třeba designu věnovat větší pozornost. I když technické parametry mnoha našich výrob-
ků jsou dnes dostatečně konkurenceschopné, design zůstává velmi často opomíjen. Proto 
při srovnání se zahraničními výrobky působí naše produkty často zastarale a neatraktivně. 
Design totiž mnohdy představuje rozhodující konkurenční zbraň v marketingovém soupe-
ření fi rem. Zejména v oblasti spotřebního zboží. Jeho prostřednictvím lze například:

 přilákat pozornost veřejnosti a zákazníků,
 zlepšit výkonnost produktu,
 snížit výrobní náklady, 
 dosáhnout velkých konkurenčních výhod na trhu.
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Design je výrazem vztahu mezi obsahem a formou, je završením obsahu ve vnějško-
vém provedení. Design produktu kvalitativně mění a zlepšuje jeho užitné vlastnosti a zvyšuje 
jeho hodnotu. Využití aerodynamiky při vývoji karoserie přispívá k vyšší bezpečnosti osob-
ního automobilu. Respektování ergonomiky usnadňuje užívání a ovládání pracovních ná-
strojů. Vybavení a architektonické uspořádání prodejny nebo provozních prostor zlepšuje 
orientaci zákazníků a následně zvyšuje jejich spokojenost. Podobně orientační systém měs-
ta vycházející z jeho jednotného vizuálního stylu nesporně přispívá k lepší informovanosti 
a snazšímu pohybu návštěvníků a turistů. Prací kostymérů, kadeřníků, maskérů a dalších 
odborníků lze vytvořit přitažlivější vizáž určité osobnosti. Již Voskovec s Werichem zpívali 
„je to pravda odvěká, že šaty dělaj’ člověka“. To, jak věci i lidé vypadají, jaký mají design, 
může být pro mnohé zákazníky na první pohled velmi důležité, ba přímo rozhodující. Stačí 
se podívat třeba na módní oděvy, obuv a další doplňky. Tam jsou módní tvary, střihy a bar-
vy prvořadé. V příkladu Nová Škoda je design tohoto vozu popsán jako „velmi elegantní, 
nadčasový, dynamický, mírně konzervativní, s typickými prvky značky Škoda“.

U mnohých produktů (například u automobilu či dokonce větších investičních celků, 
ale také třeba u služeb) se s obalem obvykle nezabýváme. Přesto zůstává jeho význam pro 
výrobce, prodejce i spotřebitele zcela mimořádný, a to zejména proto, že plní čtyři základní 
funkce: ochrannou, informační, rozlišovací a propagační. V současnosti nabývají na důležitosti 
i jeho ekologické vlastnosti, jeho rozložitelnost a likvidovatelnost, stejně jako možnosti recyk-
lace, opakovaného užívání apod. Některé druhy obalů jsou navíc i předmětem sběratelského 
zájmu. 

Obal obvykle bývá vybaven nálepkou (etiketou), na které se nachází značka produktu 
a celá řada dalších informací, například údaje o typu produktu, jméno a adresa výrobce, hmot-
nost, obsah konzervačních nebo zdraví škodlivých látek (například množství cholesterolu či 
tuku u mléka a mléčných výrobků), datum výroby, údaj o trvanlivosti, návod k použití atd. 

Pochopitelně jsou u obalu důležité také stránky ekonomická (nákladnost) a snadná mani-
pulovatelnost, zejména v souvislosti s distribucí produktu, jak si ukážeme ve 13. kapitole.

Na značce lze potom rozlišit jméno, grafi cký symbol a barvu nebo jejich kombinaci, jež 
slouží k identifi kaci určitého produktu a jeho odlišení od všech ostatních, dokonce podob-
ných předmětů či služeb, jež na trhu nabízí konkurence. Jménem je ta část značky, kterou lze 
napsat nebo vyslovit (například Škoda). Grafi cký symbol značky naopak nelze slovy vyjádřit. 
Je možné ho pouze popsat, resp. opsat. Jedná se o  typ písma, určitý znak (okřídlený šíp 
u značky Škoda), případně o jejich kombinaci.

Rozšířený produkt zahrnuje tzv. rozšiřující faktory, které poskytují zákazníkovi vníma-
nou výhodu. Obvykle se jedná o služby spojené se zakoupením produktu, jako jsou doprava 
k zákazníkovi, instalace a uvedení do provozu, poradenství, aktualizace, opravy a údržba 
apod. K rozšiřujícím faktorům patří rovněž záruky, úvěry a platební podmínky.

V současném silně konkurenčním prostředí hraje při rozhodování zákazníka klíčovou 
roli právě rozšířený produkt. Vlastnosti vlastního produktu, zejména kvalita či provedení, býva-
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jí velmi vyrovnané. Prvořadý význam rozšířeného produktu je patrný především u investičních 
zařízení a vůbec produktů pro další podnikání, určených organizacím či dokonce státům. 

Již víme, že v marketingu může být produktem také člověk. Naznačme si na příkladu 
politika, jak v tomto případě mohou vypadat jeho jednotlivé složky:

1. jádro by mohly tvořit jeho bezúhonnost, obětavost, odpovědnost a zkušenost v řešení 
veřejných záležitostí, vize budoucího rozvoje regionu, volební program atd.,

2. reálný produkt by zahrnoval především vlastnosti, které bychom chápali jako jeho kvali-
tu (tzn. dosažené školní vzdělání, slušnost či poctivost), provedením by mohly být jeho 
demografi cké charakteristiky (zda je to muž či žena, mladý nebo starý), za design by se 
dal považovat jeho vzhled, za obal to, jak se obléká, a za značku stranická příslušnost,

3. rozšířeným produktem by mohlo být, že se v  konkrétním případě jedná o  dobře 
známého souseda, jednoho z nás, na něhož se můžeme se svými problémy snadno 
a osobně obracet.

Podobně bychom mohli analyzovat také sami sebe, například jako uchazeče o zaměst-
nání dejme tomu osobního řidiče či vrcholového manažera, jak si ukážeme v závěru knihy.

Životní cyklus produktu

Životní cyklus produktu má naznačovat, že na každém produktu můžeme podobně jako na živých 
organismech rozeznávat základní stadia vývoje. Každé stadium má svá marketingová specifi ka – 
klade určité nároky a nabízí jisté možnosti. Životní cyklus produktu (obr. 11-2) se obvykle dělí na 
čtyři fáze: fázi zavádění, fázi růstu, fázi zralosti (stability) a fázi úpadku (zániku). Navzájem se od 
sebe liší například objemem a strukturou potřebných nákladů, objemem a tempem růstu prodeje, 
dosahovaným ziskem i nutným využíváním dalších nástrojů marketingového mixu.

Jednotlivá stadia životního cyklu produktu lze charakterizovat takto:
Fáze zavádění začíná v  okamžiku, kdy je nový produkt uveden na trh. Vzhledem 

k tomu, že ho zákazníci prakticky neznají a že s ním nemají žádné zkušenosti, jsou příjmy 
z prodeje malé a zisk je nulový. Naopak je nutné vynakládat značné částky na propagaci. 
Pro toto stadium životního cyklu je typická poměrně velká míra rizika, zda se na trhu 
uchytí. Zaváděnou novinku je nutné neustále upravovat, odstraňovat nově se vyskytují-
cí nedostatky a závady, stejně jako dolaďovat technologii výroby, spolupráci s dodavateli 
i s odběrateli (distributory). 
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Obr. 11-2: Průběh životního cyklu produktu

Fáze růstu je charakterizována růstem prodeje. Zájem zákazníků o  produkt i  vlast-
ní tržby se zvyšují. Zároveň se začínají na trhu objevovat konkurenční produkty, obvykle 
za nižší cenu. Konkurence totiž přichází na připravený trh, kdy zákazníci již produkt znají 
a není nutné vydávat prostředky na jejich „osvětu“. Navíc konkurence novinku především 
napodobí, čímž šetří čas a prostředky na její výzkum, vývoj a testování. 

Fáze zralosti má pro komerční úspěch fi rmy rozhodující význam. Objem prodeje 
a tržeb se dostaly na maximum. Díky minimálním výdajům na propagaci a snižování nákla-
dů na výrobu, ale také pod tlakem stále početnější konkurence, dodávající na trh plagiáty za 
nižší ceny, dochází ke zlevňování. Produkt se tím stává dostupnější pro další segmenty. 

Ve fázi úpadku začnou odbyt a  prodej produktu klesat. Na trhu se objevují nové 
a  mnohdy i  lepší produkty. Investice do propagace (zejména reklamy) již nemají žádný 
smysl, snad s výjimkou podpory prodeje. V  této fázi by se „novinka“ měla z  trhu staho-
vat, vyprodávat, případně exportovat na méně rozvinuté a náročné trhy (viz 15. kapitola). 
Pomalu bychom měli zavádět další „novou novinku“. V rámci produktového portfolia by 
měla vzniknout návaznost. Vše by totiž mělo fungovat jako nikdy nekončící proces několika 
produktů, nacházejících se v různých fázích životního cyklu. Tedy například máme-li jeden 
produkt ve fázi růstu či dokonce zralosti, připravujeme další novinku. 

Kapitola 11 | Produkt

Čas

Zisk

Úpadek

Prodej

ZralostRůstZavedení

Pr
od

ej
 a

 z
is

k

KE0666_sazba.indd   105KE0666_sazba.indd   105 19.10.2011   10:33:1319.10.2011   10:33:13



Marketing pro začátečníky

106

Koncepce životního cyklu se ukazuje být velmi užitečnou pomůckou při odhadech 
aktuální situace a možné délky existence produktu na trhu. Přes své výhody však má i ně-
které negativní stránky, neboť mnohdy je velmi těžké stanovit, ve které fázi životního cyklu 
se produkt právě nachází – pokud se ovšem prokazatelně nejedná o fázi úpadku, ale i ten lze 
úspěšně alespoň na čas odvrátit. U spotřebního zboží může k prodloužení životního cyklu 
produktu přispět například inovace jeho některých stránek, zejména designu. U  umělec-
kých děl oživí zájem životní jubileum tvůrců nebo naopak jejich úmrtí, ocenění díla (Oscar, 
Grammy), případně nástup nové generace v oblasti záznamu, nosičů a reprodukce obrazu či 
zvuku, jako tomu bylo v případě videa, CD či DVD.

V každém případě tvar křivky cyklu, především ve své druhé polovině (tzn. fáze zra-
losti a úpadku), může v konkrétních případech nabývat nejrůznějších podob. Lze si představit 
například módní výstřelky, jejichž obliba strmě vylétne vzhůru a za pár týdnů stejně rychle 
opadne. V předchozím odstavci bylo naznačeno, že fáze úpadku se dá zejména nástroji pod-
pory prodeje (viz 14. kapitola) úspěšně obrátit v nový růst zájmu.

Stejně tak je těžké odhadnout délku celého cyklu, případně jeho jednotlivých fází. Již 
byl zmíněn bleskový průběh módních výstřelků, jejichž úspěch na trhu může být záležitostí 
několika týdnů. Naopak některé produkty z oblasti kosmetiky, nápojů (bohužel hlavně alko-
holických), cigaret, cukrovinek, ale také třeba uměleckých děl, jsou tzv. trvalkami na trhu 
(evergreeny). Je po nich poptávka i po několika desetiletích od jejich uvedení. 

Konkrétní příklad – Nová Škoda Superb

Na Mezinárodní automobilové výstavě IAA ve Frankfurtu nad Mohanem mělo v  září 
2001 světovou premiéru na padesát nových vozů. Mezi nimi nechyběla ani mladobole-
slavská automobilka s novou Škodou Superb. Vrátila se tak po několika desetiletích zno-
vu do prestižního segmentu vozů vyšší třídy. Ačkoli byla automobilka Škoda v posled-
ním půlstoletí známá spíše jako výrobce menších osobních vozů, může ve své bohaté 
historii navázat také na produkci automobilů vyšších i luxusních kategorií. Ve dvacátých 
a třicátých letech vzniklo celkem patnáct velkých modelů vybavených šestiválcovými 
a  tři dokonce osmiválcovými motory se zdvihovým objemem 1,8 až 6,6 l. Za zmínku 
stojí, že s jedním z šestiválcových modelů jezdil od roku 1925 tehdejší prezident Čes-
koslovenské republiky T. G. Masaryk a nemalá část produkce velkých vozů Škoda byla 
exportována do mnoha evropských zemí a také do zámoří.

Na tuto historii navazuje nová Škoda Superb již svým jménem. První luxusní limuzína 
s názvem Škoda Superb byla veřejnosti představena v roce 1934 (viz obr. 11-3). Vůz postup-
ně prošel mnoha úpravami i výraznými modernizacemi, objevila se dokonce i verze s osmi-
válcovým motorem o objemu 4,0 l a výkonu 70 kW. Vůz se vyráběl až do roku 1949.
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Obr. 11-3 Stará Škoda Superb

Obr. 11-4 Nová Škoda Superb 

Nová Škoda Superb přestavuje (viz obr. 11-4) vůz s klasickou tříprostorovou karoserií 
s  velmi elegantním, nadčasovým, dynamickým a  přitom mírně konzervativním desi-
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gnem. Pojetí vnějšího designu i  interiéru nese typické prvky značky Škoda, například 
typickou mřížku chladiče v  nové větší dimenzi, níže posazenou ochrannou lištu na 
nárazníku, dynamicky působící odtokovou hranu na víku zavazadlového prostoru nebo 
s velkou dávkou citu pro detail tvarované zadní svítilny. Také pojetí karoserie vozu s pre-
cizně zpracovanými prvky vyjadřuje velkou dávku designerských schopností i technické 
vyspělosti. Délka vozu je 4,8 m, šířka 1,7 m a výška 1,4 m. Kromě vysoké míry komfor-
tu a bezpečnosti, přiměřeného luxusu a určité dávky prestiže nabídne Škoda Superb 
zájemcům také mimořádně prostorný interiér. Velkorysý vnitřní prostor těží zejména 
z velkého rozvoru 2,8 m, který je jedním z největších ve vyšší střední třídě.

V nabídce jsou tři zážehové motory – 2,0/85 kW, 1,8 20V Turbo/110 kW, 2,8 V6/142 kW 
a  dva moderní úsporné vznětové agregáty – 1,9 TDI PD/96 kW a  2,5 TDI V6/114 kW. 
Nejvýkonnější zážehový a vznětový motor je šestiválec s uspořádáním válců do V. Tyto 
dynamické motory umožňují dosahování nadprůměrných jízdních výkonů.

Otázky k procvičení:

1. Jaký je rozdíl mezi produktem a výrobkem?
2. Z čeho se skládá produkt?
3. Co nám říká životní cyklus produktu a jak ho lze využít v marketingové 

praxi?
4. Co znamenají jednotlivá stadia životního cyklu produktu?
5.  Co znamená Škoda Superb v portfoliu mladoboleslavské automobilky?
6. Proč se poprvé představila právě na frankfurtském autosalonu?
7. Jak byste charakterizovali uvedený popis nového vozu? Vymezte jeho cílový 

segment.
8.  Kolik variant provedení nabízí Škoda Superb?
9.  Jak vypadá produkt v příkladu HaDivadla na konci předchozí 10. kapitoly? 
10.  Proč na obr. 11-2 nekopíruje křivka zisku průběh křivky prodeje?
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1. Zkuste zjistit u vašich zákazníků, v čem spatřují jádro (hlavní užitek) 
vašich produktů, kvůli čemu je kupují a proč jim dávají přednost před 
konkurenčními. Zjištěné poznatky náležitě využijte v propagaci produktů.

2. Podobně zjistěte, jak vaši zákazníci vnímají jednotlivé složky vlastního 
produktu – zejména jeho kvalitu, značku, design atd. Nechť jej porovnají 
s konkurenčními produkty. Zjištěné poznatky náležitě využijte především 
jako podněty pro další zlepšení vašich produktů. Lze je však stejně dobře 
komunikovat zákazníkům. 

3. Konečně by bylo dobré se od nich dovědět, jak vnímají rozšířený produkt 
a hlavně v čem vidí jeho přednosti i nedostatky. Opět by bylo dobré porov-
nat jej se situací u konkurence. Získané poznatky by se znovu mohly hodit 
pro zlepšení rozšířeného produktu i pro komunikaci se zákazníky.

4. Zkuste zařadit své produkty do jednotlivých fází životního cyklu. Bylo by 
dobré, kdybyste zjistili, že nemáte všechny produkty pouze ve fázích zra-
losti či dokonce úpadku. V opačném případě začněte urychleně připravovat 
a zavádět nějakou novinku. 
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12. kapitola 

Cena
Cenou se v marketingovém mixu rozumí to, co požadujeme za nabízený produkt. Nejčastěji 
má podobu částky, určitého množství peněžních jednotek, případně objemu jiných produk-
tů, ale jak jsme si již uvedli v 1. kapitole, může se jednat také o hlasy voličů. Jestliže produkt 
představuje pro zákazníka hodnotu, je třeba pro jeho směnu sjednat protihodnotu. Cena je 
tedy vyjádřením protihodnoty, za níž je prodávající ochoten produkt směnit.

Cena je jediným prvkem marketingového mixu, který představuje pro fi rmu zdroj pří-
jmů. Všechny ostatní jeho složky, jako jsou produkt, distribuce i propagace, vyžadují naopak 
výdaje. I když je správné stanovení ceny jedním z nejdůležitějších a nejzávažnějších kroků 
manažerského rozhodování, v  mnohých fi rmách se mu nevěnuje dostatečná pozornost. 
Cenová politika se v praxi nerealizuje dobře především proto, že správné stanovení ceny zna-
mená spojit racionální kalkul s uměním odhadnout budoucí reakci zákazníků i konkurence. 
Při tvorbě cen se chybuje především v tom, že podnik až příliš úzkostlivě sleduje pouze své 
výrobní a provozní náklady a naopak nereaguje dostatečně pružně a včas na změny, k nimž na 
trhu dochází. Je to dáno tím, že daleko snáz jsme schopni spočítat náklady než reakci trhu.

Svým číselným vyjádřením budí cena klamný dojem, že její stanovení je kdovíjak 
exaktní, nezpochybnitelné a hlavně neměnné. Naopak s cenou nejen můžeme, ale naopak 
musíme pracovat. Často je určována bez ohledu na ostatní složky marketingového mixu, 
případně se zapomíná přihlížet k průběhu životního cyklu produktu. Hlavně však cenu mu-
síme měnit při vstupu na zahraniční trh. Pro nové prostředí (viz 15. kapitola) bychom měli 
vypracovat nový, odpovídají marketingový mix, tedy včetně ceny. A zde rozhodně nestačí 
vzít cenu produktu na domácím trhu a znásobit ji ofi ciálním aktuálním směnným kurzem. 

Z hlediska marketingového řízení vyniká cena mimořádnou fl exibilitou. Lze ji okamži-
tě změnit. Stačí se doslova na místě operativně dohodnout se zákazníkem.

K základním způsobům stanovení ceny počítáme:

1. cena založená na nákladech (nákladově orientovaná cena) – jak už jsme si uvedli, 
je bohužel jedním z nejběžnějších a nejčastěji používaných způsobů stanovení ceny. 
Pomocí kalkulačních postupů vyčísluje náklady na výrobu a distribuci produktu. Jed-
ním z hlavních důvodů pro používání těchto postupů je jejich jednoduchost a relativně 
snadná dostupnost podkladových údajů pro její výpočet,

2. cena na základě poptávky (poptávkově orientovaná cena) – vychází z odhadu objemu 
prodeje v závislosti na různé výše ceny a zejména z toho, jaký vliv bude mít změna 
ceny na velikost poptávky, 
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3. cena na základě cen konkurence (konkurenčně orientovaná cena) – pokud má fi rma 
srovnatelné produkty jako konkurence, může uvažovat také o srovnatelné ceně. Tento 
způsob se užívá zejména při vstupu na nové zahraniční trhy, jak jsme si uvedli na pří-
kladu nižší zaváděcí ceny šamponu Organics na konci 3. kapitoly,

4. cena podle marketingových cílů fi rmy, podle toho, čeho chce na trhu dosáhnout, co 
chce získat. Pokud chce podnik maximalizovat objem prodeje a podíl na trhu, bude 
spíše nastavovat nižší, všeobecně akceptovatelnou hladinu. Chce-li však především 
maximalizovat zisk, bude mít naopak ceny co nejvyšší. Dalším cílem může být likvida-
ce konkurence, jak jsme viděli v příkladu pivního lokálního patriotismu v 8. kapitole. 
V tomto případě vyvolá nízká cena tzv. cenovou válku. Pokud je cílem posílení image 
fi rmy a jejich produktů, bude její prestiž vyjadřovat i vysoká, prestižní cena,

5. cena podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem se opírá o znalost hodnoty, kterou 
zákazník připisuje produktu. Obvykle se zde využívá výsledků marketingového výzku-
mu. Cenu stanovujeme tak, aby maximálně odpovídala výši hodnoty, jakou produkt 
pro zákazníka představuje. Tímto způsobem bychom měli dosáhnout především spo-
kojenosti zákazníka. 

Modifi kovanou podobu potom představuje cena stanovená samotným zákazníkem. Jed-
ná se o cenu, kterou je zákazník ochoten/schopen za nabízený produkt zaplatit. Obvykle vyplývá 
z jeho silnější vyjednávací pozice. Takto stanovují cenu svým dodavatelům například nadnárod-
ní hypermarketové řetězce, zdravotní pojišťovny nebo orgány státní a veřejné správy.

Jak jsme si uvedli hned v první kapitole, nabídka má zákazníkům přinášet hodnotu. 
Proto bychom cenu neměli chápat pouze v její absolutní velikosti. Výše ceny sama o sobě 
není dobrá, nebo špatná. Spíše jde o to, že v případě konkrétního zákazníka se může pro 
něj stát dostupnou nebo naopak nedostupnou. Ale rozhodující by měla být relace k hodnotě 
produktu. Pro názornost si na následujícím obr. 12-1 naznačíme základní situace.

Obr. 12-1: Vztahy mezi cenou a hodnotou

Vidíme, že ceny i s hodnotou produktu mohou být v podstatě vysoké, střední nebo níz-
ké. To samo o sobě není nic špatného. Naopak – odpovídá to diferencovanému marketingu, 

vysoká střední nízká

vysoká A C C

střední B A C

nízká B B A

Cena

Hodnota
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jak bylo uvedeno v 9. kapitole. Jsou prostě zákazníci, kteří mají na to, aby upřednostňovali 
maximální hodnotu, jiní se spokojí se střední hodnotou a mnohým musí stačit jenom nízká. 
Důležité je, v jaké relaci k této hodnotě je cena produktu.

Na obr. 12-1 vidíme v podstatě tři základní strategie – označené písmeny A, B a C. 
Strategie A znamená přiměřený vztah mezi cenou a hodnotou. Nabízí se zde jak produkty 
s vysokou, tak také se střední a nízkou hodnotou, přičemž produktu s vysokou hodnotou 
odpovídá vysoká cena, střední hodnotě střední cena a nízké hodnotě nízká cena. Strategie 
A je realistická, pro zákazníky i prodejce oboustranně přijatelná. Měla by vést ke vzájem-
né spokojenosti. 

Strategie B nabízí zákazníkovi příznivější poměr mezi cenou a hodnotou. Prodávají se 
zde hodnotnější produkty, pouze s vysokou a střední hodnotou, přitom za vysokou hodnotu 
produktu se požaduje střední či dokonce nízká cena a za střední hodnotu nízká cena. Strate-
gie B je velmi příznivá pro zákazníky a oboustranně perspektivní, pravděpodobně znamená 
útok na pozice konkurentů.

Konečně strategie C představuje pro zákazníka nepříznivý poměr mezi cenou a hodno-
tou. Jedná se o méně hodnotné produkty, pouze střední a nízké úrovně, přičemž vysoká cena 
se účtuje produktu se střední až nízkou hodnotou a střední cena produktu s nízkou hodno-
tou. Strategie C je výhodná pouze pro prodávající. Ale ani pro ně není příliš perspektivní. 
Měli by z ní těžit konkurenti, kteří by měli oslovit a přetáhnout na svou stranu nespokojené, 
ošizené zákazníky. 

Často se traduje, že výše ceny je přímo úměrná kvalitě produktu. Předně je nutné si 
uvědomit, že hodnota produktu nemusí znamenat jeho kvalitu, případně jenom jeho kvali-
tu. Za druhé si znovu připomeňme, že, jak jsme si uvedli v předchozí kapitole, kvalita bývá 
zákazníky vnímána různě a navíc se její chápání mění v čase. Vrátíme-li se znovu do oblasti 
obuvi, určitě se nedá říct, že kvalitní boty jsou ty, které vydrží nejdéle. Naopak zejména pro 
zákaznice může být nejdůležitější, zda jejich design, včetně barvy zodpovídá nejnovějším 
módním trendům. To, že jejich trvanlivost je otázkou jedné sezony, je vlastně jejich před-
ností, neboť na příští rok přijdou do módy stejně úplně jiné tvary a barvy. Pro jiné zákazníky 
znamená kvalita bot třeba jejich ortopedické vlastnosti, pro další to, jak jsou voděvzdorné 
atd. V každém případě naplnění těchto parametrů vytváří pro zákazníky hodnotu, o níž by 
měla vypovídat i cena. Vezměme si například poštovní známky. Zde jsou naopak celosvětově 
nejvyhledávanější a mimořádně sběratelsky ceněné raritní případy chybně vytištěných sérií. 
V podstatě se jedná o zmetky, jejichž cena jde na trhu do milionů a neustále roste.

Cena však může být regulována státní intervencí, jako je tomu u nás na trhu léčiv. Minis-
terstva fi nancí a zdravotnictví nutí domácí výrobce udržovat jejich ceny na co nejnižší úrovni. 
Tím je znevýhodňují vůči agresivní zahraniční konkurenci, neboť oproti ní nemají potom 
naše podniky dostatek fi nančních prostředků nejen na marketingové aktivity, ale dokonce 
ani na tolik potřebné odborné analýzy, o výzkumu a vývoji nových preparátů nemluvě. I když 
kvalitou jsou tradiční české léky konkurenceschopné, cenová restrikce postupně vede k jejich 
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vytlačování z domácího trhu, kde jsou nahrazovány až pětkrát dražšími zahraničními pro-
dukty. Jejich vyšší ceny navíc vyhovují také distributorům a prodejcům, neboť marže lékáren 
se u nás pohybují mezi 20 až 22 % prodejní ceny a u distributorů činí 10 až 12 %.

Konkrétní příklady

V následujících čtyřech příkladech se nejprve podíváme, jak se dá cena stanovit. Na kon-
krétních cenách pohonných hmot a  hudebních nahrávek na CD si dále ukážeme, co 
všechno se promítá do ceny a ovlivňuje ji. Konečně poslední, čtvrtý příklad, je připome-
nutím a vysvětlením, co bylo marketingovou podstatou tvorby cen u Tomáše Bati a jak 
se dnes u nás bohužel jeho tzv. baťovská cena zneužívá. 

Jak si stanovit cenu 

Představme si, že se chystáme otevřít malou čajovnu a lámeme si hlavu s tvorbou cen 
pro jednotlivé nabízené produkty. Čajovna bude v areálu vysoké školy. Jejími zákazní-
ky budou v prvé řadě studenti, kteří jsou na cenu citliví. Proto se musíme snažit o co 
nejnižší ceny. S  čím bychom tedy měli počítat? Předně je to cena výchozí suroviny. 
Například máme čaj Pai Mu Tan (Bílá pivoňka), který nakoupíme za 83 Kč/50 g. Jedná 
se o velice kvalitní čaj. Z takového množství čajových lístků uvaříme šest půllitrových 
konviček, z čehož nám vychází 13,80,- Kč na jednu konvičku. Další náklady představují 
voda, elektrická energie, obsluhující personál, pronájem atd. Navýšíme tedy původní 
cenu na 28,80 Kč a po započtení marže bychom se dostali na výslednou cenu 45 Kč pro 
zákazníka. Ve srovnání s běžnou konkurencí budeme pořád o čtvrtinu levnější. Navíc 
dovozce tohoto čaje poskytuje množstevní slevu, která se podle objemu odebraného 
zboží úměrně zvyšuje. Při odběru zboží nad 5 tisíc Kč hradí sám balné a poštovné, čímž 
bychom opět mohli snížit náklady.

Stanovení ceny však není pouze záležitostí kalkulace nákladů, ale také schopnosti 
odhadnout, jak bude výsledná částka přijata trhem – tedy především zákazníky.

Cena nafty a cena ropy

Jako příklad praktické tvorby cen lze uvést způsob stanovení prodejní ceny (v Kč) litru 
benzinu Natural 95:

Cena z rafi nerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,20

Spotřební daň. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,84

DPH 20 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,80

Nákupní cena pro distributora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,23

Cena na čerpací stanici (včetně DPH prodejce)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,70

Hrubá marže distributora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,15
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Je pochopitelné, že vysoká marže prodejcům vyhovuje a že se snaží si ji udržet co nejdé-
le, nejen přes příhodné letní období a přes případné poklesy prodejních cen z rafi nerií. 
Přitom právě fi rmy operující v oblasti těžby a zpracování ropy dosahují celosvětově nej-
větších příjmů a zisků. Vůbec nejlépe si například vede koncern Exxon Mobil, jehož příjem 
dosáhl v roce 2000 hranice 210 miliard USD a zisk 17 miliard. Cenu surové ropy udržuje 
OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu, která ovládá tři čtvrtiny jejích zásob a světu 
dodává zhruba 40 % této strategické suroviny) na úrovni kolem 25 USD. Za rozumnou 
cenu se považuje interval 22 až 28 dolarů, kdy si na své přicházejí jak odběratelé, tak také 
producenti. Přitom před pouhými 20 roky byla cena ropy o 10 USD nižší a v roce 1998 
dokonce krátkodobě klesla pod 10 USD. Naopak po obsazení kuvajtského území irácký-
mi vojsky v létě 1990, kdy se ocitly ve válečném konfl iktu dva významní světoví produ-
centi ropy, se její cena rychle vyšplhala až na 40 USD. I to byl důvod zahájení odvetného 
protiiráckého útoku armády USA v tzv. Pouštní bouři v lednu následujícího roku.

Prodej a prodejní cena CD

V první polovině roku 2002 klesl u nás prodej CD a audiokazet o téměř 30 % ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2001. Na pultech obchodů tak zůstalo více než milion nepro-
daných alb. Jednou z příčin byla vysoká cena. Zákazníci si raději hudební nahrávky nele-
gálně kopírují, vypalují.

Zhruba polovinu CD představují na našem trhu zahraniční dovozy, jejichž cena se nej-
častěji pohybuje od 500 do 600 Kč. Je přímo určena světovými hudebními nakladatel-
stvími, která se snaží o sjednocení cen jednotlivých titulů ve většině zemí, aby se přede-
šlo tzv. reexportu. Například kdyby u nás byla s ohledem třeba na nižší kupní sílu našich 
zákazníků jejich cena o  100 až 200 Kč nižší, než dejme tomu ve vyspělejších zemích, 
mohli by je tamní obchodníci u nás vykoupit a ve svých zemích prodávat za vyšší cenu.

Přitom na výsledné ceně domácích CD jsou podíly jednotlivých položek následující (v Kč):

Honoráře interpretů, autorů a vydavatelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 %

Náklady spojené s nahráváním (technika, studio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %

Vlastní výroba CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 %

Propagace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %

Distribuce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 %

Maloobchodní marže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %

DPH ve výši 20 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 %

Pokud nakladatelé sníží prodejní cenu CD na 199 Kč, náklady jim pokryje prodej již 4000 kusů.

Zdroj: Hospodářské noviny, 19. 11. 2002 
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„Baťovská cena“

Pod tímto označením rozumíme Baťovo oblíbené vyjádření ceny zboží v cifrách končí-
cích devítkami. Dodnes se s úspěchem používá a působí na zákazníka jako „úspora“ či 
„snížení ceny“. Podstata stanovení cen však byla u Tomáše Bati promyšlenější. Předně se 
vždy snažil mít nižší ceny než konkurence. Základem pro tuto strategii mu byly úspo-
ry při nákupu surovin i ve výrobě. Využíval pásové výroby, standardizace, racionalizace 
a navzájem kompatibilních materiálů a dílů. Zároveň se do konečné ceny nepromítaly 
žádné marže zprostředkovatelů, neboť své zboží prodával ve vlastních prodejnách.

Zatímco tedy u Bati vycházela cena z celkové strategie minimálních nákladů, v součas-
nosti se spíše používá jako podpora prodeje – vsugerovává zákazníkovi klamný pocit, 
že je mu poskytována sleva.

Navíc bychom si měli uvědomit, že baťovská cena má pro zákazníka význam, pokud se 
jedná o sumu v řádech maximálně desítek jednotek, tzn. například do 100 Kč. Jinak je 
nesmyslná a možná kontraproduktivní. Zákazník se může právem obávat, že je považo-
ván za blázna. Sami si představte, jak na vás působí a hlavně jak byste u pokladny platili 
na billboardu uvedenou cenu 25 999 Kč? Při takové sumě, při takovém počtu bankovek 
představuje vrácení 1,- Kč spíše výsměch. Když se budete vnímavě dívat kolem sebe, 
naleznete takových případů bohužel víc než dost.

Obr. 12-2: Nesmyslná baťovská cena na billboardu 

Za vysloveně psychologicky matoucí lze potom považovat například u potravin cenu 
14,90 Kč. Všichni přece dobře vědí, že stejně zaplatí 15 Kč a desetihaléř zpátky nedosta-
nou, neboť tato mince byla už dávno stažena z oběhu.
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Otázky k procvičení:

1. Proč je správné stanovení ceny tak důležitý a zároveň mimořádně náročný 
úkol?

2. Z čeho by mělo vycházet marketingové stanovení ceny?
3. Jaké způsoby stanovení ceny se v praxi používají? Zhodnoťte jejich přednosti 

a nedostatky.
4. Jaké jsou vztahy mezi cenou a hodnotou produktu?
5. S jakými strategiemi se zde můžeme setkat?
6. Je výše ceny vždy přímo úměrná kvalitě produktu?
7. Jak je konkrétně stanovena cena ropy?
8. Co vše se promítá do ceny pohonných hmot – viz příklad Naturalu 95?
9. Jakou část ceny CD tvoří jeho výroba a jakou část jeho distribuce?
10. Jak stanovoval ceny Tomáš Baťa?
11. Jaká marketingová strategie Tomáše Bati se do stanovení ceny promítala?
12. Jaký je rozdíl mezi tzv. baťovskou cenou Tomáše Bati a jejím používáním 

v současnosti?
13. Na příkladu pivního lokálního patriotismu za 8. kapitolou vysvětlete, co to je 

tzv. dumpingová cena a kdy se používá.

Kapitola 12 | Cena

KE0666_sazba.indd   117KE0666_sazba.indd   117 19.10.2011   10:33:1619.10.2011   10:33:16



Marketing pro začátečníky

118

Rady pro začátečníky

1. V příkladu na konci 3. kapitoly (viz tabulka 3-1) bylo patrné, že z pravidelně 
opakovaného marketingového zpravodajství můžete mimo jiné získat také 
údaje o průměrné ceně konkrétního produktu na daném trhu, případně 
o jejím vývoji.

2. O cenách svých konkurentů se však snadno dozvíte také z vlastního moni-
toringu. Stačí se podívat na jejich nabídku na internetu, v inzerátech či do-
konce přímo v prodejnách. Je to podstatně jednodušší, rychlejší a lacinější. 
Zejména v případech, kdy se chcete zaměřit pouze na malý místní segment.

3. Není nutné mít vždy co možná nejnižší cenu. Předně z příkladů o ná kupu 
nápojů a o pivním lokálním patriotismu (viz kapitoly 7 a 8) víme, že pro 
zákazníky nemusí být při nákupu zboží cena rozhodujícím kritériem. 
Naopak vyšší cena může zákazníkovi naznačovat, že se jedná o mimořádný 
produkt, o vyšší kvalitu apod.

4. Pokuste se u zákazníků zjistit, jak vnímají cenu vašich produktů, jak jsou s ní 
spokojeni. Zejména ve vztahu k cenám konkurence a k hodnotě produktů. 
Zjištěné poznatky můžete opět využít pro případnou úpravu ceny nebo pro 
její argumentaci v marketingové komunikaci.
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13. kapitola 

Distribuce
Místo (place) v marketingovém mixu chápeme jako proces distribuce produktu z místa jeho 
vzniku (výroby) do místa prodeje zákazníkovi. Význam místa prodeje dosvědčuje také to, že 
v některých případech dostává produkt jméno nikoli podle místa výroby, ale naopak podle 
místa, kde se nabízí a prodává. Například náš jedinečný sýr, dodnes nazývaný „pravé olo-
moucké tvarůžky“, pochází z Loštic. V Olomouci se pouze prodával. Zejména v dnešní době 
globálního obchodování představuje mimořádně náročnou (odborně, fi nančně i  časově), 
složitou (buduje se dlouhé roky), ale také účinnou (vliv hypermarketů na chování zákazníků, 
výrobců i konkurence) složku marketingového mixu. Cílem distribuce je poskytnout kupu-
jícím požadované produkty na dostupném místě, ve správném čase a v takovém množství, 
jaké potřebují. K tomu se budují distribuční cesty (distribuční kanály). Pomáhají překonávat 
časové, prostorové a vlastnické bariéry. 

V marketingovém pojetí se celý proces distribuce chápe komplexněji než jenom jako 
pohyb zboží z místa na místo. Ten, jak vidíme na následujícím přehledu, tvoří pouze první 
z jeho celkem tří kroků:

1. Fyzická distribuce, jež zahrnuje přepravu zboží, jeho skladování a řízení zásob takovým 
způsobem, aby prodejci byli schopni vždy uspokojit požadavky poptávky.

2. Změna vlastnických vztahů, kdy směna umožňuje kupujícím užívat předměty nebo 
služby, které potřebují nebo chtějí mít. 

3. Doprovodné a podpůrné činnosti, k nimž patří například organizace marketingového 
výzkumu, zajišťování propagace zboží, poradenská činnost, poskytování úvěrů, pojiš-
ťování přepravovaných produktů atd. 

Distribuční síť může být tvořena až třemi skupinami subjektů, kterými jsou:

 výrobci (těžební průmysl, prvovýrobci, zpracovatelé),
 distributoři (velkoobchod, maloobchod, obchodní agenti),
 podpůrné organizace (agentury pro marketingový výzkum trhu, reklamní agentury, 

pojišťovny, banky, advokátní kanceláře apod.).
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Všem distribučním cestám je společné to, že na jejich začátku stojí producenti a na 
jejich konci zákazníci, případně spotřebitelé. Mezičlánky distribučních cest jsou tzv. zpro-
středkovatelé, působí mezi výrobcem a konečným zákazníkem. 

Z obecného hlediska lze distribuci dělit na přímou a nepřímou. Přímá distribuce se 
obejde bez zprostředkujících mezičlánků. Dochází zde k bezprostřednímu kontaktu (komu-
nikaci) mezi výrobcem a konečným zákazníkem. Naopak při nepřímé distribuci mezi ně 
vstupuje jeden nebo i více zprostředkujících mezičlánků. 

Přímá distribuční cesta je nejjednodušší formou distribuce, při níž výrobce prodává 
své produkty přímo konečnému zákazníkovi. Pro názornost si ji můžeme představit násle-
dujícím schématem.

Obr. 13-1: Přímá distribuce

Je třeba upozornit na podstatnou, ale bohužel často opomíjenou skutečnost, a sice, že 
na tomto schématu je znázorněna také zpětná vazba, reakce zákazníka. Může se jednat o tak 
důležité součásti prodeje, jako jsou způsob placení (v hotovosti, platební kartou, fakturou), 
ale také o reklamace či vyjádření spokojenosti. 

Jako možné konkrétní podoby přímé distribuce si můžeme uvést například:

 prodej přímo na místě produkce, jak tomu bývá u zemědělců (na poli), zahrádkářů (na 
zahrádce), pekařů (v pekárně), vinařů (ve vinném sklípku), opravářů (v dílně) atd., 

 prodej ve vlastních prodejnách, včetně mobilních (pojízdných), jako v případě Family 
Frost,

 prodej ve vlastních prodejních automatech jsme viděli v  6. kapitole na příkladu 
Coca-Coly a její SBU označované jako Full Service Vending (FSV),

 prodej prostřednictvím internetu nebo katalogů,
 prodej prostřednictvím vlastních osobních prodejců.

K výhodám přímé distribuce lze počítat především:

 přímý kontakt se zákazníkem, díky čemuž jsme schopni lépe poznat jeho spokojenost či 
případná další přání, představující nedocenitelné podněty pro další inovaci produkce 
a produktu, nebo-li již zmíněná zpětná vazba na obr. 13-1, 

Výrobce –
producent Zákazník
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 kontrola produktu do posledního okamžiku před prodejem zákazníkovi,
 nižší náklady. 

Konkrétně uvidíme přednosti přímé distribuce na závěrečném příkladu této kapitoly 
s názvem Distribuce Tomáše Bati. 

Naopak k jejím hlavním nevýhodám patří, že tímto přístupem nikdy nepokryjeme tak 
rozsáhlý trh jako nepřímou distribucí.

Nepřímou distribuci si opět pro názornost naznačíme následujícím obrázkem.

Obr. 13-2: Nepřímá distribuce

Jak vidíme na obr. 13-2, nepřímá distribuce může mít jeden, dva, ale i více mezičlánků. 
Podle toho se potom také nazývá jednoúrovňovou, dvouúrovňovou atd. 

Z obrázku je dále patrné, že v případě nepřímé distribuce ztrácí výrobce (producent) 
bezprostřední kontakt se zákazníkem a stejně tak kontrolu nad svým produktem před jeho 
předáním zákazníkovi. V obou ohledech se stává závislým na zprostředkujícím distributorovi. 

K málo uvědomovaným významům distribuce proto patří její schopnost:

1. ovlivnit produkt, zejména jeho kvalitu, a to jak zhoršením (například kvůli špatnému 
skladování je mléko kyselé), tak ale i zlepšením (náležitě vychlazené nápoje chutnají 
zejména v létě určitě lépe než teplé, nevychlazené),

2. ovlivnit prodej produktu, například jeho propagací a umístěním v prodejně i ve výklad-
ní skříni, jak si ukážeme v následující 14. kapitole,

3. poskytovat výrobcům (producentům) informace v podobě harddat o nákupních prefe-
rencích zákazníků.

Jak si můžeme konkrétně představit jednoúrovňovou a dvouúrovňovou distribuci? 
Jednoúrovňová se skládá z  výrobce, jednoho zprostředkovatele a  konečného zákazníka. 
Jako příklad lze uvést pekaře, který rozváží své produkty okolním maloobchodníkům 
a ti je nabízejí svým zákazníkům. Naproti tomu dvouúrovňová distribuční cesta zahrnu-
je výrobce, dva zprostředkovatele a konečného zákazníka. Například pivovar dodává své 
produkty do velkoobchodu s nápoji, odkud si je nakupují maloobchodníci nebo majitelé 
restauračních zařízení, k nimž potom chodí jejich zákazníci pro pivo. U více úrovní se 
může jednat o další zprostředkující mezičlánky, jak je tomu zejména v případě nepřímého 
exportu na zahraniční trhy – viz 15. kapitola. 

Kapitola 13 | Distribuce

Výrobce –
producent ZákazníkJeden či více 

zprostředkovatelů
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K základním přednostem nepřímé distribuce patří to, že:

 násobí kapacitu distribuční cesty a zvyšuje její schopnost uspokojovat požadavky roz-
sáhlejších trhů, zejména v zahraničí, 

 zbavuje výrobce problémů spojených s vyhledáváním vhodných zákazníků a se samot-
ným prodejem, což je opět markantní právě v případě zahraničních trhů,

 zajišťuje nabídku zboží na správných místech a ve správném čase,
 transformuje sortiment výrobců v sortiment spotřebitelů. 

V úvodním odstavci jsme si uvedli, že distribuce je náročnou záležitostí. Proto stále 
častěji využívá principů logistiky, která se snaží optimalizovat vyřizování objednávek, skla-
dování, manipulaci s materiálem, dopravu a kontrolu zásob. 

Při volbě distribuční strategie existují následující tři možnosti:
 intenzivní distribuční strategie se používá u produktů běžné spotřeby. Jejím cílem je 

dostat se s nabídkou co nejblíže k zákazníkovi, tj. prodávat výrobky v co největším 
počtu maloobchodních prodejen a nabízet je všem distribučním fi rmám, které s tím-
to druhem výrobků obchodují. Mohli bychom si ji přirovnat k přístupu: „Náš pro-
dukt potřebuje každou chvíli každý. Proto musí být dostupný nejlépe 52 týdnů v roce, 
7 dnů v týdnu, 24 hodin denně a ještě ke všemu na každém kroku/rohu“. Využívají ji 
výrobci tzv. rychloobrátkového zboží, jako jsou potraviny, nápoje, tabákové výrobky, 
noviny, drogistické zboží apod. K  jejich dostupnosti slouží i prodejní automaty či 
čerpací stanice pohonných hmot,

 selektivní distribuční strategie, při níž se naopak vychází z předpokladu, že nabízený 
produkt je pro zákazníky natolik atraktivní, že budou ochotni vynaložit určité úsilí 
a prodejní místo navštívit. Zboží je v tomto případě nabízeno jen v omezeném počtu 
specializovaných prodejen, jimž je ze strany prodejce věnována zvýšená pozornost. 
Zde platí přístup: „Náš produkt vyžaduje od nás i od zákazníků vynaložit určité úsi-
lí. Není pro každého a nekupuje se každý den. Proto nechť zájemce přijde za námi.“ 
V praxi se lze s tímto přístupem setkat u prodejen automobilů, značkového sportov-
ního zboží, komunikační a výpočetní elektrotechniky atd.

 exkluzivní distribuční strategie, která je zaměřena na prodej výrobků luxusního cha-
rakteru, například luxusních automobilů, lodních člunů (jachet), luxusních módních 
doplňků, kožešin, šperků apod. Hlavní důraz je v tomto případě kladen na psycholo-
gické působení produktu (tj. na jeho image), včetně vyšší ceny. Kromě toho má tento 
typ prodeje zabránit nežádoucí konkurenci mezi jednotlivými prodejci určitého dru-
hu produktů. V tomto případě lze přístup popsat jako: „O vzácnosti našeho produktu 
svědčí i ojedinělost/ vzácnost místa jeho prodeje.“
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Distribuční strategie patří v  současnosti k  nejdůležitějším determinantám efektivity 
podniku. Budování distribučního systému je dlouhodobou záležitostí. Nelze jej měnit snad-
no a rychle. Zároveň však distribucí může podnik získat konkurenční výhodu. Vždyť distri-
buční náklady mohou dosahovat až poloviny prodejní ceny. [1]

Konkrétní příklady

Následující čtveřice příkladů přináší předně dva v  současnosti u  nás velice aktuál-
ní typy distribuce: první se týká hypermarketů a  další dva franchisingu (franšízy).
Konečně poslední příklad je připomenutím toho, jak a proč využíval přímou distribu-
ci ve 20. a 30. letech Tomáš Baťa. 

Hypermarkety představují v současnosti mimořádně dynamicky se rozvíjející formu dis-
tribuce zejména v oblasti zboží každodenní potřeby. K jejich problematickým stránkám 
nepochybně patří to, že:

1. mění architekturu městských center a především ráz krajiny na okrajích velkoměst,

2. likvidují místní malé obchody, jejich majitele i zaměstnance,

3. příliš nehledí na kvalitu výroby a nabízených produktů.

Z makromarketingového hlediska však stojí za mimořádnou pozornost to, jak šíří nabíd-
ky sortimentu zboží, delší otevírací dobou a hlavně využíváním nástrojů marketingové 
komunikace (především podporou prodeje) ovlivňují chování zákazníků a mění jejich 
životní styl. Více si k těmto dopadům hypermarketů uvedeme v 16. kapitole v příkladu 
Obchodně-zábavné centrum Olympia.

Tesco – obchod, který zná své zákazníky

Když se v roce 1997 stal Terry Leahy šéfem britských obchodních řetězců Tesco, viděl je-
jich poslání v tom, že v dnešním obchodě nestačí pouze prodávat, ale je třeba také po-
sloužit zákazníkům. Především tím, že jim pod jednou střechou poskytneme maximum 
toho, co potřebují. Proto zavedl v obchodních provozech bankovní služby, interneto-
vý obchod, služby operátora mobilních telefonů a prodej pohonných hmot. Není tedy 
divu, že z každých osmi liber, které zákazníci vydají v britských obchodech, skončí jedna 
v pokladnách řetězce Tesco.

Kapitola 13 | Distribuce
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T. Leahy o sobě prohlašuje: „Měl jsem možnost poznat všechny úrovně britského života 
a mám pocit, jako bych znal naše zákazníky osobně.“ Narodil se v Liverpoolu v rodině 
tesařského dělníka. Za středoškolských studií pracoval o prázdninách v prodejně sítě 
Tesco, která tehdy prodávala potraviny sociálně slabším vrstvám. Tehdejší Tesco se 
zaměřovalo na tento segment trhu především nízkými cenami. Pro vyšší třídy však bylo 
nakupování v těchto obchodech pod společenskou úroveň. K zásluhám T. Leahyho patří 
mimo jiné to, že dnes zde nakupují i příslušníci střední vrstvy.

T. Leahy se však nespoléhá jen na osobní zkušenosti. Velmi dobře se vyzná také v mož-
nostech marketingového výzkumu. Ne náhodou pracoval v  síti Tesco jako marketin-
gový ředitel. Má bohatou databázi s takovými údaji o zákaznících, jako jsou produkty, 
jimž dávají přednost, jejich cenové relace, částky, které při nákupu utratí, o jaké zboží či 
služby mají nebo by mohli mít zájem atd.

Uvedené informace získává také z interních zdrojů – konkrétně z nákupních karet a zá-
kaznických účtů. Za každý nákup se na ně kupujícím připisují body a jednou za čtvrt 
roku jim Tesco zašle podle výše utracené částky zdarma poukázku buď na zboží, nebo 
na zájezdy s cestovní kanceláří. 

Pravidelně také dostávají avízo, jaké nové zboží či služby jim obchodní síť nabízí. Uve-
dené materiály se ovšem liší podle jednotlivých skupin (segmentů) zákazníků – od lidí, 
kteří mají hlouběji do kapsy, až po horní střední třídu. 

T. Leahy shrnuje svůj přístup do následující vize:

1. Nabízet všechno.

2. Uspokojit potřeby každého zákazníka.

3. Být v Británii všude.

V různých místech však naráží na odpor proti novým prodejnám. T. Leahy se brání tím, 
že rozšiřováním své sítě vytváří nové pracovní příležitosti a zvyšuje kvalitu života míst-
ních obyvatel. 

Obchody Tesco se množí nejen v Británii, ale fi rma expanduje také ve světě. Mimo jiné 
v létě 2006 u nás převzala pod svá křídla celou síť francouzské společnosti Carrefour. 

Zdroj: Hospodářské noviny, 28. 4. – 1. 5. 2006 
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Franšíza (franchising)

Jako specifi cký způsob distribuce a podnikání vůbec je franšíza rozšířena zejména v USA, 
kde ji využívá téměř třetina veškeré maloobchodní sítě. U nás se vyskytuje především 
v  oblasti restaurací a  rychlého občerstvení (McDonald´s, Pražské pivovary, Potrefená 
husa, Staré dobré časy, Sportovka, Hacienda Mexicana Group, Pax Food, Select Food), 
lze se s  ní ale setkat i  při  prodeji kosmetiky (Botanicus, Yves Rocher), u  hotelů (Orea 
Hotels) apod. 

Franšíza je především nový způsob spolupráce – partnerství. Pro vstup na trh se spojí 
dva právně i fi nančně nezávislé podnikatelské subjekty – franšízátor a franšízant. Fran-
šízátor poskytuje franšízantovi za úplatu svoji podnikatelskou koncepci. Při franšíze se 
jedná především o předání práva využívat dovednost (know-how) a image určité zave-
dené fi rmy pod její ochrannou známkou či servisní značkou.

Při franšíze označuje termín know-how soubor nepatentovaných praktických znalostí. 
Vycházejí z  mnohaletých manažerských a  obchodních zkušeností, které poskytovatel 
franšízy během času pracně získal a v praxi ověřil. Tyto dovednosti mají pro samotný pro-
dej zboží či poskytování služeb klíčový význam. Jedná se přitom především o využití úda-
jů o  technologiích a  provozu výrobních zařízení, způsobech prezentace prodávaného 
zboží, přístupu k zákazníkům, cenové politice a fi nančním řízení podniku. Kvalita poskyt-
nutého know-how se nejlépe prokáže tím, že po skončení smlouvy o franšíze dosáhne 
její uživatel lepšího postavení na trhu, vyšší výkonnosti a většího objemu prodeje.

Franšíza se vyskytuje v nejrůznějších modifi kacích. Zajímavá je například tzv. develo-
perská franšíza, jíž používají hlavně největší světové obchodní řetězce. Při této formě 
franšzy se její poskytovatel snaží získat takové lidi, kteří v dané zemi budou sami zod-
povídat za vybudování franšízové sítě. Vždy je ale třeba plně dbát na to, aby franšízant 
řádně plnil smluvní podmínky, neboť při nedodržení požadované kvality vyráběných 
produktů či nesprávném způsobu jejich prodeje a propagace riskuje poskytovatel fran-
šízy výrazné poškození své dobré pověsti a image. 

Při klasické formě franšízy se za poskytnutí podnikatelské koncepce a za právo využí-
vat fi remní know-how platí vstupní poplatek, který se hradí jednorázově již při podpi-
su smlouvy. Tento vstupní poplatek bývá obvykle dost vysoký. Například obchodní 
společnost McDonald´s (která s  více než 29  000 restauracemi ve 120 zemích světa 
a obratem přes 40 mld. USD ročně představuje v oblasti rychlého občerstvení největší 
podnik na světě), požaduje u  nás v  závislosti na velikosti restaurace od franšízantů 
vstupní poplatek až do výše 12 mil. Kč. Během trvání franšízové smlouvy se potom 
hradí provozní poplatky, které se u  nás pohybují od 1 % do 16 % měsíčního obratu, 
ve světě potom v rozmezí od 3 % do 15 %. Třetím typem poplatků jsou příspěvky na 
propagaci a další marketingové aktivity.
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U franšízy však existují i  jiné přístupy. Například obchodní společnost Bass Hotels Re-
sorts, Inc., která má již více než čtyřicetileté zkušenosti v oblasti hotelového podniká-
ní, spravuje a provozuje pomocí licenčních smluv více než 2800 hotelů přibližně v 80 
zemích světa. K obecně nejznámějším značkám této fi rmy patří i u nás dobře známé 
hotely Holiday Inn, které jako první hotelový řetězec na světě začaly k vytvoření celo-
světového rezervačního systému využívat družicovou komunikaci. Za poskytnutí této 
franšízy platí smluvní hotely pevnou částku ze své ubytovací kapacity (konkrétně se jed-
ná o 1 % z ceny každého prodaného pokoje) a dále poplatky za využívání již zmíněného 
centrálního rezervačního systému a za poskytování marketingových programů. 

Franchising v Orea Hotels

Orea Hotels představuje největší hotelový řetězec v České republice. Patří k našim nej-
významnějším subjektům v oblasti cestovního ruchu. Zahrnuje 24 hotelů s kapacitou 
6 000 lůžek. Roční obrat se pohybuje okolo 1 miliardy Kč. Zaměstnává 1 400 lidí.

V rámci franchisingu Orea Hotels zaručují svým smluvním partnerům (franchisantům) 
ekonomický růst, stejně jako zlepšení kvality a image. K tomu využívají následující ná-
stroje řízení:

 Standardy kvality, jejichž dodržování patří k základním povinnostem členů řetězce. 
Vymezují rozsah služeb, vybavení a chování personálu. Pokrývají celou problematiku 
provozu hotelu. Součástí je také prosazování podnikové identity Orea Hotels, včetně 
podpory značky.

 Analýza ekonomické situace hotelu, kterou v případě zájmu franchisanta provedou 
odborní pracovníci řetězce. V rámci ekonomického auditu hotelu posoudí výkonové 
a nákladové ukazatele a doporučí opatření ke zlepšení ekonomické situace hotelu. 

 Marketingová podpora vychází z  celkové globální strategie Orea Hotels. Sleduje 
chování konkurence a v předstihu vyhodnocuje změny v  legislativě týkající se ho-
telnictví. Na  základě těchto informací vypracovává pro své členy strategie tvorby 
cen a obsazování ubytovací kapacity ve snaze dosahovat maximálního zisku. Mar-
ketingová strategie rovněž zahrnuje plán marketingové komunikace, včetně účasti 
na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu. Při budování a udržování podnikové 
identity se věnuje velká pozornost klíčovým a stálým zákazníkům, kterým Orea Ho-
tel poskytuje výhody, povinně respektované všemi členy řetězce. Na internetových 
stránkách se prezentují všichni partneři – každý hotel se svojí nabídkou služeb.

 Obchodně provozní opatření doporučují členům moderní, ověřené pracovní po-
stupy, respektující současné hygienické, protipožární, pracovně právní a jiné normy. 
Návrhy jídelních a nápojových lístků vycházejí ze současných gastronomických tren-
dů, ale zároveň respektují také místní zvyklosti. K využití jsou připraveny vzory smluv 
s obchodními partnery, doporučené postupy při vyjednávání s cestovními kancelá-
řemi, databáze neplatících zákazníků atd.
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 Rezervační systém, jehož on-line propojení se všemi členy řetězce umožňuje nabí-
zet a prodávat vlastní produkt prostřednictvím ostatních členů i smluvních partnerů, 
případně prodávat za provizi pobyty jiných členských hotelů.

 Školící programy a tréninky pro zaměstnance jsou vypracovány na základě zjiště-
ných nedostatků nebo předpokládaných změn v závazných normách či vyhláškách, 
včetně nových pracovních a marketingových orientací. Součástí jsou také motivační 
tréninky pro management hotelů.

 Strategie personálního plánování umožňuje využívat vypracovaný systém perso-
nálního plánování, včetně kariérových a stabilizačních programů, motivačního od-
měňování na základě prokazatelných výkonů. k dispozici jsou rovněž vzorové pra-
covní náplně a pracovní smlouvy.

 Efektivní logistika vychází v Orea Hotels z databáze kvalitativně i cenově ověřených do-
davatelů služeb, hotelového vybavení, zboží a surovin. Lze zde také nabídnout či naopak 
najít nevyužité zásoby a vybavení. Odborní pracovníci poskytují konzultace při řešení pro-
blémů zásobování, skladování, materiálně-technických zásob, oprav a konstrukcí.

 Systém vnitřní a vnější kontroly zahrnuje kontrolní činnost na všech úrovních fungo-
vání hotelů v oblasti kvality poskytovaných služeb, závazných standardů, jednotného 
vizuálního stylu a propagace značky. Kontroly jsou prováděny pracovníky Orea Hotels 
nebo externími anonymními spolupracovníky. Se závěry kontrol jsou členové řetězce 
seznámeni a náprava případných nedostatků musí být provedena co nejrychleji.

Distribuce Tomáše Bati

V předchozích kapitolách 2 a 12 jsme se již dověděli, že Tomáš Baťa prodával svoji produkci 
výhradně ve vlastních prodejnách. Tento nápad byl před téměř sto lety u nás naprostou no-
vinkou. Baťa si jej přivezl z USA. Jeho význam viděl nejen ve snížení režie a ve zvýšení zisku, 
ale především v možnosti vlastního poznávání trhu, řízení stavu zásob (skladu) a potažmo 
v řízení výroby. S budováním vlastní sítě začal hned po první světové válce. Počet prodejen 
velmi rychle rostl – v roce 1919 jich bylo 50, v roce 1928 více než osmkrát víc – 421 – a v roce 
1937 dokonce 2076. Téměř ve všech prodejnách se boty a punčochy nejen prodávaly, ale 
byly tam zároveň i správkárny, případně pedikúra. V roce 1938 zde Baťa zaměstnával na 
osm tisíc zaměstnanců. Většina prodejen byla malá. Často zde pracoval jen vedoucí a správ-
kař. Předpokládalo se, že manželovi zde vypomáhá manželka.

Všechny prodejny vycházely z jednotného vizuálního stylu, měly stejné vnitřní vybavení 
a hlavně stejným způsobem využívaly k propagaci výkladní skříně, jak si uvedeme v ná-
sledující kapitole.

Zdroj: Stříteský, M.: Tvůrčí odkaz Tomáše Bati současným podnikatelům. Zlín 2003, s. 125–126 
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Otázky k procvičení:

1. Které činnosti distribuce zahrnuje a proč je její organizace tak náročná?
2. Charakterizujte výhody a nevýhody jednotlivých způsobů distribuce.
3. Čím je tvořena distribuční síť?
4. Jaké úrovně mohou mít distribuční cesty?
5. Co je to logistika?
6. Uveďte příklady intenzivní, selektivní a exkluzivní distribuční strategie.
7. Jaké jsou rozdíly mezi přímou a nepřímou distribucí?
8. Jak formuloval T. Leahy poslání a vizi obchodů Tesco?
9. Jakým pojmem byste označili údaje (data), která o zákaznících poskytují 

nákupní karty a zákaznické účty společnosti Tesco?
10. V čem spatřujete hlavní výhody a nevýhody franšízy?
11. Jaké jsou základní podoby a poplatky za poskytnutí franšízy?
12. Čím byla zajímavá distribuce u Tomáše Bati?
13. Jaké byly její dva hlavní přínosy? 

Rady pro začátečníky

1. Porovnejte svoji distribuci a způsob prodeje s přístupy konkurence.
2. Zjistěte si, jak jsou s místem prodeje vašich produktů spokojeni zákazníci 

a co by případně chtěli zlepšit.
3. Zeptejte se vašich odběratelů (distributorů), co by se dalo zlepšit, v čem je 

případně lepší vaše konkurence. 

Literatura

[1] Doyle, P.: Marketing Management and Strategy. 1998, s. 325
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14. kapitola 

Propagace 
Poslední, ale mimořádně viditelnou složkou klasické podoby marketingového mixu je pro-
pagace. Proto také, řekne-li se marketing, obvykle se hned každému vybaví reklama coby 
nejznámější nástroj propagace. Reklama podobně jako prodej patří do marketingu, ale mar-
keting rozhodně zahrnuje mnohem víc aktivit a nástrojů než pouze tyto dva. Prostřednic-
tvím propagace sděluje podnik zákazníkům, obchodním partnerům i klíčovým veřejnostem 
(stakeholders) informace především o svých produktech, jejich cenách i místech prodeje. Při 
této činnosti, která se také označuje jako komunikační mix, resp. marketingová komunikace, 
se v současnosti používají kromě již zmíněné reklamy také další nástroje, jako je podpora 
prodeje, public relations (vztahy s veřejností), osobní prodej a direct marketing (přímý mar-
keting). V dalším textu si je více přiblížíme. V každém případě je zřejmé, že pojmy „propaga-
ce“, „marketingová komunikace“ a „komunikační mix“ mají stejný obsah. Proto je budeme 
chápat jako synonyma. 

Všechny nástroje propagace se dělí na dvě základní kategorie, a to na:

1. nadlinkové (zkráceně ATL z anglického above the line ),
2. podlinkové (zkráceně BTL z anglického below the line).

Rozdíl mezi nimi spočívá ve využívání a především ve výdajích za obvyklé sdělovací 
prostředky, jakými jsou tisk, rozhlas a televize. Právě nadlinkové propagační nástroje jsou 
zatíženy značnými fi nančními částkami, které se platí majitelům sdělovacích prostředků 
za poskytnutý prostor. Snad nejnázornějším příkladem je televizní reklama. Naproti tomu 
podlinkové nástroje se bez tradičních sdělovacích prostředků obejdou, čímž také šetří 
výdaje za jejich používání.

V současnosti jsou stále více využívány spíše podlinkové nástroje jako podpora pro-
deje, direct marketing, osobní prodej a public relations než nadlinkové, reprezentované na 
prvním místě reklamou. 
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Reklama

Reklama je složkou komunikačního mixu, se kterou se setkáváme v každodenním životě 
nejčastěji, kterou máme nejvíce na očích a kterou si tudíž také nejvíce uvědomujeme. Mělo 
by nám však být zcela jasné, že současná propagace zdaleka neznamená pouze reklamu. Na-
opak je mnohem bohatší – viz další čtyři složky, o nichž už víme a jimž budou věnovány 
následující čtyři podkapitoly. 

Reklama je nejstarším a  také nejznámějším nástrojem propagace. Jako placená, ne-
osobní a jednosměrná forma komunikace představuje ve své podstatě vždy účelově (prodat 
produkt) zpracované sdělení, které podnik adresuje stávajícím i potenciálním zákazníkům, 
a to obvykle prostřednictvím různých sdělovacích prostředků (médií). 

Z  toho, že reklamu si platí zadavatel (podnik), který s  její pomocí chce prodat svůj 
produkt, vyplývá podstatná charakteristika obsahu jejího sdělení – sotva kdy bude pravdivá 
a objektivní. Spíše naopak, vyzdvihuje a nadsazuje klady produktu a nezmiňuje jeho zápory.

Reklamu nejčastěji dělíme právě podle sdělovacích prostředků, které používá. Tak se 
hovoří o tiskové (inzeráty v novinách a časopisech), rozhlasové a televizní reklamě, o ven-
kovní reklamě (billboardy, reklama na budovách, světelné vitríny na zastávkách hromadné 
dopravy), o pohyblivé reklamě (na dopravních prostředcích) atd.

S pojmem reklama se setkáme také při zmínkách o dalších nástrojích propagace, a to 
konkrétně v  souvislosti s  podporou prodeje (3D reklama, reklamní předměty) a  v  rámci 
public relations (reklama organizace). Jak si ukážeme, v těchto souvislostech získává slovo 
reklama nové významy, ale hlavně jiné využití v komunikační praxi.

Podpora prodeje

Z obecného hlediska se za podporu prodeje označují komunikační aktivity, jejichž cílem je 
zvýšit prodej, učinit produkt pro zákazníky atraktivnějším a dostupnějším. Podpora prodeje 
je v současnosti jedním z nejúčinnějších nástrojů propagace. Vzhledem k tomu, že je fi nanč-
ně náročná (dáváme zákazníkovi „něco“ zdarma), lze ji používat jen krátkodobě. Vzpome-
neme-li si na životní cyklus produktu (viz 11. kapitola), zpravidla se nasazuje ve fázi zavádění 
produktu nebo naopak ve fázi jeho úpadku.

Podle toho, na koho se podpora prodeje zaměřuje, ji lze v zásadě rozlišit na:

1. podporu prodeje na konečné zákazníky, 
2. podporu prodeje na zprostředkovatele.
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Podporu prodeje na konečné zákazníky určitě sami dobře znáte, často se s ní při náku-
pech setkáváte. Jedná se o takové konkrétní formy, jako jsou slevy z ceny (při akcích a výpro-
dejích), zvýhodněná balení (dva produkty za cenu jednoho), prémie (dárky zdarma), spo-
třebitelské soutěže (hry a  loterie, vítězové obdrží odměnu), vzorky (ochutnávky) zdarma, 
putovní předváděcí akce (road show) a mnohé další.

Jako zákazníci bychom neměli podléhat zdání, že producent či prodejce nás mají nato-
lik rádi, že nám dávají „něco“ zadarmo, jako dárek, jako pozornost. Je to bohužel daleko 
prostší. V případě, že se jedná o novinku, nás tímto chtějí nalákat, abychom si ji vyzkoušeli 
a hlavně abychom si ji začali kupovat. Spotřebitelské soutěže zase mají za cíl si zákazníky 
udržet, aby je nezlákala konkurence, aby více produkt nakupovali atd. Ve fázi úpadku, kdy 
je produkt tzv. po sezoně, se ho naopak potřebují zbavit, vyprázdnit sklady a regály, aby měli 
místo pro novou kolekci. Proto výrazně snižují ceny, zboží se stává dostupným i pro ty, kteří 
na původní cenu neměli.

Také v případě zprostředkovatelů používá podpora prodeje obdobné formy. Rozdíl je 
především v tom, že jsou podstatně dražší. Navíc se zde uplatňují také další podoby pozor-
ností a dárků jako pracovní schůzky, večírky, pohoštění, rauty, věcné či peněžité odměny, 
incentivní turistika apod.

Již dříve zmíněný termín 3D reklama znamená v rámci podpory prodeje používání 
nejrůznějších trojrozměrných dárkových předmětů (např. psacích potřeb, sklenic, hrneč-
ků, deštníků, hodinek apod.), na nichž je výrazně uvedeno logo fi rmy. Tyto předměty 
působí na obdarované dlouhodobě a podobným způsobem jako kvalitní obal. Vzhledem 
k tomu, že je klient opakovaně užívá, je jeho kontakt s fi remní značkou trvalý a jeho vzpo-
mínky na dárce velmi časté.

Public relations

Hlavním úkolem public relations je soustavné budování dobrého jména fi rmy, vytváření 
pozitivních vztahů a komunikace s veřejností. Zejména ve větších podnicích jsou public re-
lations (zkráceně PR) obvykle zajišťovány specializovanými útvary, jejichž zárodkem bývá 
funkce tiskového mluvčího. Komunikace s veřejností má dvě základní roviny, a to:

a) komunikaci s vnitřním (interním) prostředím podniku,
b) komunikaci s vnějším (externím) prostředím – tedy se subjekty mimo podnik.

Komunikací s vnitřním prostředím, tedy tzv. „směrem dovnitř“, se podnik snaží půso-
bit na vlastní zaměstnance tak, aby k němu měli kladný vztah, ztotožňovali se s jeho zájmy 
a cíli a aby o fi rmě hovořili vždy jen pozitivně, ať už v rámci plnění pracovních povinností, 
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ale i v soukromí a na veřejnosti (např. v restauracích, na různých shromážděních občanů, 
při návštěvách kulturních akcí atd.). V poslední době je tato forma komunikace, jak už bylo 
uvedeno ve 4. kapitole, součástí také tzv. interního marketingu, jehož hlavním cílem je trvalé 
posilování loajality všech pracovníků podniku.

Komunikací s vnějším prostředím, tedy tzv. „směrem ven“, se fi rma zase snaží budo-
vat dobré vztahy se svým okolím, tj. s místními obyvateli, kontrolními a správními orgány 
a také s různými společenskými, kulturními, sociálními a sportovními organizacemi, tiskem, 
rozhlasem, televizí atd. Správně prováděná činnost v oblasti public relations tedy přispívá 
k budování a udržování dobré image podniku.

Mezi základní činnosti public relations patří pořádání tiskových konferencí a práce 
s novináři (press relations), sponzorování kulturních, sportovních a sociálních (charitativ-
ních) akcí, lobbování a další. 

Public relations hrají důležitou roli také v  různých krizových situacích, které někdy 
mohou nastat (například přírodní katastrofy, požáry, dopravní nehody, válečné konfl ikty, 
druhotná platební neschopnost apod.). Firma by měla mít pečlivě vypracovaný tzv. krizový 
scénář a všichni zaměstnanci by měli být dostatečně proškoleni, jak se v takové situaci chovat 
a hlavně vyjadřovat na veřejnosti, zejména před novináři.

V rámci budování dobrých vztahů s veřejností jsou nejčastěji využívány tyto komuni-
kační prostředky:

 publikování veřejně dostupných výročních zpráv (v tištěné i elektronické podobě),
 pořádání společenských akcí, spojených s prezentací produktů pro zákazníky i pro ve-

řejnost,
 pořádání a sponzorování sportovních a kulturních akcí,
 vydávání podnikových novin, časopisů a dalších tiskovin,
 pořádání akcí pro zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance (dů-

chodce),
 pořádání akcí pro místní obyvatele (dny otevřených dveří),
 pořádání akcí přispívajících ke zlepšení životního prostředí a sociálně-ekonomického 

rozvoje okolí podniku atd.

Do oblasti public relations je také zařazována forma reklamy, která nemá za cíl zvý-
šení prodeje produktu. Jejím hlavním smyslem je snaha o trvalé zlepšování celkové image 
podniku. Nazývá se reklama organizace a vyskytuje se zejména v době Vánoc a na přelomu 
roku, kdy obzvláště velké fi rmy (banky, pojišťovny, mobilní operátoři, producenti energií) 
přejí svým zákazníkům i široké veřejnosti „Šťastné a veselé Vánoce. Hodně zdraví a spoko-
jenosti do nadcházejícího roku.“ Takové přání určitě každého potěší. I když se často stává, 
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že podnik právě od 1. ledna zvýší své ceny. Právě taková reklama má napomáhat tomu, 
abychom zdražení a vůbec cokoli nepříjemného, čím nás fi rma během uplynulého roku 
nemile překvapila, dokázali lehčeji přežít a sami před sebou omluvit: „Jsou to sice zloději, 
stále víc mne okrádají, ale vědí, co se sluší a patří.“ 

Osobní prodej

Osobní prodej je dalším mimořádně účinným nástrojem komunikačního mixu. Staví na síle 
osobní, bezprostřední komunikace „tváří v tvář“ (či „z očí do očí“) se zákazníkem. Velmi dů-
ležitá je v tomto případě osobnost prodejce, tj. míra jeho profesionality, znalost nabízeného 
produktu, celkové chování a vystupování, znalost psychologického působení na zákazníky 
a důvěryhodný vzhled. Osobní prodej je využíván pro některé specifi cké druhy zboží, na-
příklad kosmetiku, encyklopedie, některé typy elektrospotřebičů (vysavače Vorwerk), ku-
chyňského nádobí (Zepter), pojištění osob a majetku, kabelové televize apod. Zejména je 
základním komunikačním nástrojem v marketingu zaměřeném na organizace (business to 
business – zkráceně B2B).

Osobní prodej má v porovnání s jinými formami marketingové komunikace několik 
zásadních výhod. K těmto přednostem například patří:

 přímý osobní kontakt se zákazníkem a možnost bezprostředně reagovat na jeho chování, 
 prohlubování a kultivace prodejních vztahů od prostého realizovaného prodeje až po 

vytváření osobních, přátelských vztahů,
 budování databází osvědčených zákazníků, které umožňují udržování kontaktů se stá-

vajícími zákazníky a reálnou možnost dalšího prodeje,
 využívání a  uplatňování psychologických postupů ovlivňování zákazníků a  umění 

usměrňovat jejich potřeby a požadavky.

U zboží s relativně krátkodobou spotřebou má úspěšný prodejce možnost navštěvovat 
zákazníky opakovaně v určitých časových intervalech anebo i na vyzvání. K těmto účelům je 
vhodné si vést databázi svých zákazníků a přesně si evidovat jimi objednávané a odebírané 
produkty. Ve vyspělých zemích má osobní prodej již tradici mnoha desítek let a prodejci jsou 
pečlivě školeni nejen v tom, jak nabízený produkt zákazníkům předvést, jak na ně psycho-
logicky působit, ale i v tak zdánlivě zanedbatelných maličkostech, jako je třeba návod, jak 
daleko stát po zazvonění od domovních dveří, jakým způsobem podávat ruku apod.

Osobní prodej bychom mohli chápat také jako zvláštní, jedinečnou formu distribuce.

Kapitola 14 | Propagace

KE0666_sazba.indd   133KE0666_sazba.indd   133 19.10.2011   10:33:1719.10.2011   10:33:17



Marketing pro začátečníky

134

Přímý marketing 

Pro přímý marketing (někdy je také označován termínem cílený nebo anglicky direct mar-
keting) jsou podstatné dvě skutečnosti, které přispívají k jeho velké efektivitě. Předně je to co 
nejpřesnější zaměření na určitý, předem jasně vymezený segment trhu. Na rozdíl od běžné 
reklamy (zejména televizní) přímý marketing zbytečně neoslovuje širokou veřejnost, nýbrž 
pouze ty zákazníky, pro něž může být nabídka zajímavá. Je jasné, že je plýtváním námahy 
a prostředků nabízet školákům dejme tomu sebevýhodnější penzijní připojištění.

Za druhé se jedná o interaktivní nástroj marketingové komunikace, který eviduje ode-
zvu (reakce) zákazníků, tzn. zda a jak na naši nabídku odpověděli. Lze tedy velice snadno 
vyhodnotit úspěšnost akce tím, že porovnáme počet oslovených zákazníků s počtem těch, 
kteří zareagovali či dokonce realizovali nákup. 

V přímém marketingu se používají takové konkrétní prostředky jako letáky vhazova-
né do poštovních schránek, písemné dopisní nabídky (direct mail), telefonický marketing 
(telemarketing), elektronické obchodování prostřednictvím internetu, zasílané katalogy, ale 
také třeba televizní a rozhlasové pořady, vyžadující bezprostřední reakci, odezvu publika na 
nabízené produkty. 

Přímý marketing může mít dvě formy:

1. adresný přímý marketing, při němž jsou nabídky určeny (a  tedy přímo adresovány) 
jmenovitě konkrétním osobám, které jsou obvykle získány z fi remních databází. Ta-
kováto databáze často obsahuje poměrně detailní údaje o klientech, například jejich 
osobní data, záznamy o předchozích nákupech a údaje o jejich reakcích na nabídku, 
o rychlosti odezvy a o způsobu placení (platební kartou, v hotovosti).

2. neadresný přímý marketing, který sice oslovuje určitý vybraný segment trhu, avšak 
ne jmenovitě konkrétní osoby. To je právě případ letáků a katalogů vhazovaných do 
schránek či rozdávaných na ulicích.

Podobně jako osobní prodej také přímý marketing je důležitým komunikačním nástro-
jem při obchodování s organizacemi (v tzv. business to business marketingu).

Z  uvedeného stručného přehledu hlavních nástrojů propagace je zřejmé, že každý 
z nich má své výhody i nevýhody. Reklama, zejména televizní, například dokáže rychle oslo-
vit masové publikum, ale je příliš nákladná. Podporou prodeje lze přetáhnout zákazníky od 
konkurence, ale můžeme ji praktikovat jen občas. Public relations zlepšují image podniku 
nebo produktu, avšak nevedou bezprostředně k prodeji. Naproti tomu osobní prodej dokáže 
prodávat, ale je náročný na výběr, zaškolení, kontrolu a platy prodejců. Konečně slabinou 
přímého marketingu mohou být nekvalitní databáze zákazníků, jejich nedůvěra k nabídce 
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na internetu či v katalozích apod. Proto by mělo být snahou jednotlivé nástroje kombinovat 
a snažit se tak posílit jejich vzájemné působení. Cílem by mělo být dosáhnout jejich maximál-
ního komunikačního účinku, jak o to v současnosti usiluje integrovaná marketingová komu-
nikace, označovaná zkráceně jako IMC – anglicky Integrated Marketing Communication.

Konkrétní příklady

V následujících třech příkladech se nejprve podíváme na to, z jakého konceptu vychází 
a jaké konkrétní nástroje využívá Milka. V návaznosti na to si potom připomeneme způ-
sob, kterým dělal propagaci a fi lmovou reklamu Tomáš Baťa. 

Pod střechou Milka 

Oblíbená čokoláda Milka má více než stoleté trvání. Již v roce 1901 se objevila na ně-
meckém a  švýcarském trhu. Už tehdy měl její obal typickou fi alovou barvu. Co však 
chybělo, byla ona známá fi alová kráva s nápisem Milka. Název Milka vznikl spojením 
několika počátečních písmen dvou německých slov „Milch“ a „Kakao“ (mléko a kakao). 
Dobře živená fi alová kráva se objevila v reklamě na značku Milka až v roce 1972. Dnes 
je Milka světoznámou značkou a bez fi alové krávy, která už 35 let vytrvale spásá trávu 
alpských strání a  dává nejlepší mléko pro výrobu té nejjemnější čokolády, si ji nikdo 
nedokáže představit.

Milka patří k velkému německému koncernu Kraft Jacobs Suchard, jehož počátky sahají až 
do roku 1800 a jenž sídlí v Brémách. Jen v Německu zaměstnává téměř 4000 lidí. Společ-
nost Kraft Jacobs Suchard Deutschland (KJS) si uchovává již několikátý rok vedoucí tržní 
pozici na německém trhu v obchodu s potravinami, kávou a čokoládou. Věnuje velkou 
pozornost inovacím i propagaci. Inovace probíhají zejména jako rozšiřování řad jednot-
livých produktů, tedy obohacováním výrobního sortimentu. Propagace není zaměřena 
na společnost jako celek, nýbrž na jednotlivé značky produktů – ne každý zná společ-
nost Kraft Jacobs Suchard, ale spíše čokoládu Milka, kávu Jacobs Krönung, HAG nebo 
Onko, sýry Philadelphia, kečup, salátové omáčky nebo majonézu Kraft aj. 

Závod na výrobu čokolády Milka a dalších sladkostí se nachází v německém Lörrachu. 
Pracuje zde na 700 zaměstnanců, roční produkce obsahuje přibližně 100 000 tun. 

Od roku 1972 zůstává komunikační strategie značky Milka v podstatě stejná. Jen to nej-
lepší mléko z alpských strání, kde žije kráva Milka, a typická fi alová barva – dva nejdůle-
žitější znaky značky Milka. 
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Alpské stráně, to je synonymum čistého vzduchu, zdraví, klidu, pohody. Už samotný 
pohled je báječným zážitkem: zelená tráva a v pozadí vysoké štíty Alp. A  to všechno 
v jednom kousku čokolády. Na to sází Milka především – panenská příroda Alp – žádná 
syntetická hnojiva a pesticidy, pouze příroda sama. Však také v Alpách mohou v zimě 
malí lyžaři jezdit na speciálních, právě pro ně a případně jejich doprovod vyhrazených 
sjezdových tratích, označených právě logem a barvami Milka. 

Důležitou komponentou, bez které by se čokoláda neobešla, je kakao. To nakupuje KJS 
prostřednictvím své dceřiné společnosti Taloca v  Republice Pobřeží slonoviny. Nikdy 
nezapomene zdůraznit, že sběr zde probíhá přesně tak jako před 500 lety – ručně a s tou 
největší péčí.

Milka se neorientuje pouze na dětské zákazníky. Kdo z dospělých rád nezhřeší malým 
kouskem čokolády? Tak i její sortiment je tvořen několika výrobkovými řadami, a k tomu 
vždy ještě pro zvláštní příležitost (Den sv. Valentýna, Den matek, Velikonoce, Vánoce 
atd.). Díky této šíři sortimentu má v regálech obchodů vždy vyhrazeno velké místo, takže 
v každém případě je nepřehlédnutelná. Prezentuje se hojně reklamou v televizi, časo-
pisech i na plakátech. Větší pozornost však věnuje oblasti podpory prodeje – zejména 
organizování různých soutěží typu „Kupuj Milku, lušti s námi, sbírej obaly atd. a vyhraj!“ 
V dnešní době moderní techniky se nechala oslovit také vlnou internetové komunika-
ce a má svoje vlastní stránky (www.milka.de, příp. www.milka.at). Ty jsou však určeny 
převážně dětem, i když soutěžit mohou i dospělí (věk není nutno vyplňovat). Interne-
tové stránky mají, jak jinak, fi alový podklad a nabízejí dětem nejen různé hry, soutěže, 
hádanky, křížovky atd., ale také seznámení se s historií značky Milka, s výrobou čokolády 
a poskytují i možnost psychologických konzultací přes internet. V případě jakéhokoliv 
dotazu se lze obrátit na určeného pracovníka prostřednictvím internetové pošty, a ten 
odpoví.

Obsahový koncept marketingové komunikace Milka lze popsat následujícími charak-
teristikami:

 jedinečná jemná chuť,

 pro každého něco,

 image Alp – příroda, zdraví, čistota,

 tradice obalu, 

 tradice světlefi alové barvy,

 tradice značky – záruka kvality,

 používání přírodních surovin – alpské mléko, kávové boby ručně sbírané,

 typický obsah reklamy – alpská příroda, kráva Milka. 

Marketing pro začátečníky
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Dnes je čokoláda Milka k  dispozici v  různých formách – tabulková, tyčinky, pralinky, 
s  čerstvým jogurtem, křupavými oříšky, keksy atd. Jak sděluje reklamní slogan: „Pod 
střechou Milka se najde pro každého něco!“

Propagace Tomáše Bati

Hned po 1. světové válce byla Baťova propagace postavena na jednotném vizuálním 
stylu a dodnes známém jednoduchém logu fi rmy. V rámci organizační struktury vznik-
lo samostatné vlastní reklamní oddělení. Od roku 1918 byl vydáván časopis Sdělení. 
Ročně se vytisklo několik desítek milionů letáků, které byly individuálně doručovány 
jednotlivým rodinám. Od dvacátých let se fi rma zúčastňovala nejrůznějších veletrhů 
a  výstav. Vlastní fi lmové ateliéry propagovaly fi rmu a  její produkty na plátnech kin. 
Mimořádnou pozornost věnovala výkladním skříním svých obchodů, jejichž základním 
prvkem se staly stojany s  botami. Aranžování výkladu vycházelo z  faktu, že zákazník 
musí zboží nejprve vidět, než si je koupí. Vystavené zboží mělo vyvolat v kolemjdoucím 
touhu a  zájem vstoupit do obchodu, kde již na něj čekal náležitě vyškolený, úslužný 
a ochotný prodejní personál.

Zdroj: Stříteský, M.: Tvůrčí odkaz Tomáše Bati současným podnikatelům. Zlín 2003, s. 
130, Vítková, R.: Baťova soustava řízení. Zlín 2005, s. 37 

Filmová reklama Tomáše Bati

Již víme, že T. Bati vybudoval na Kudlově také vlastní fi lmové ateliéry. Důvody byly 
obdobné jako v případě vlastních prodejen. Chtěl šetřit náklady na fi lmovou reklamu. 
Její výroba v pražských ateliérech AB se mu zdála drahá.

Baťova fi lmová reklama ze 30. a 40. let minulého století byla určena k promítání v bio-
grafech. Jednalo se o krátké fi lmy s delší stopáží (3 až 8 minut), než jsme dnes u třice-
tivteřinových fi lmových a  televizních spotů zvyklí. Natáčely se na černobílý materiál. 
Byly opatřeny názvem a titulky se jmény tvůrců, mezi něž patřili herci jako Vlasta Buri-
an, režisér Elmar Klos či hudební skladatel Bohuslav Martinů. Skoro se v nich nemluvilo 
(s výjimkou hraných humorných scének), hlavní doprovodem obrazu byly hudba a zpěv. 
Využívalo se také triků z animovaného fi lmu. Tyto minipříběhy měly často instruktážní, 
naučný, nezřídka výchovný obsah. Například jak vzniká bota – od jejího návrhu a mode-
lu, přes testování prototypu, zadání do sériové výroby, až po vystavení ve výloze obcho-
du a její nošení. Nebo jak z kaučovníku v tropických pralesích vzniká přírodní kaučuk 
a z něj se potom ve Zlíně vyrábí gumová obuv. V Baťově fi lmové reklamě se s oblibou 
vyskytuje téma radosti z výroby obuvi a oslavy práce zlínských dělnic a dělníků. O práci 
se v nich dokonce zpívá „ve chvíli nejtěžší uklidní a potěší“. Ale rovněž se zde objevuje 
nový životní styl v podobě trávení volného času a sportování v přírodě, jako je tomu 
v případě plátěných, „vzduchem chlazených“ trampek.
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Otázky k procvičení:

1. Jaké jsou nástroje propagace a jak je dělíme?
2. Jaké existují formy reklamy a co je pro ně typické?
4. Co je to podpora prodeje a jaké může mít formy?
5. Co je podstatou public relations a jakých forem využívá?
6. Jaký je význam osobního prodeje a co je jeho podstatou?
7. Jaký význam má přímý (direkt) marketing, co je jeho podstatou a jakých 

forem používá?
8. Co je zajímavé a inspirující na marketingové komunikaci čokolády Milka?
9. Kam bychom v rámci propagace zařadili její sjezdové tratě pro malé lyžaře?
10. Jak bychom zařadili mezi nástroje propagace jednotlivé uvedené propagační 

aktivity Tomáše Bati?
11.  Co je charakteristické pro Baťovu fi lmovou reklamu?

Rady pro začátečníky

1. Porovnejte svoji propagaci s přístupy konkurence.
2. Zjistěte si, jak jsou s propagací vašich produktů spokojeni zákazníci a co by 

případně chtěli zlepšit.
3. Zeptejte se vašich odběratelů (distributorů), co by se dalo ve vaší propagaci 

zlepšit, v čem se jim jeví lepší vaše konkurence. 

Marketing pro začátečníky
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Část III

Marketingová specifi ka

Marketingová specifi ka se vyskytují při aplikaci obecných mar-

ketingových nástrojů a postupů v konkrétních situacích, ať už se 

jedná o  zahraniční trhy nebo o  jednotlivá národohospodářská 

odvětví. V závěrečných třech kapitolách si je naznačíme na pří-

kladech právě zahraničních trhů, služeb a místního rozvoje.
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15. kapitola 

Mezinárodní marketing – marketing 
na zahraničních trzích
Vstup na zahraniční trh je skutečnou prověrkou marketingových schopností fi rmy, která se 
tímto krokem pouští do neznámého prostředí. Jeho rizika může snížit právě využitím mar-
ketingových nástrojů a postupů. Domácí trh více méně známe i bez marketingu. V tomto 
prostředí jsme vyrůstali a žijeme zde, přirozeným způsobem ho poznáváme a vnímáme. Ale 
na zahraničním trhu je to jiná situace, zejména čím je cílová země geografi cky a kulturně 
vzdálenější. 

Termín „mezinárodní marketing“ (anglicky international marketing) je určitým způ-
sobem poněkud zavádějící, a  to proto, že v nás může vyvolávat mylnou představu o tom, 
že jsou jakési teritoriálně rozdílné marketingy – například marketing „český“, „japonský“, 
„americký“, „britský“ atd. Ve své podstatě však existuje pouze jeden, byť různými teoretiky 
i praktiky po svém pojímaný a vykládaný marketing, a ten má obecnou platnost. Odlišné 
jsou pouze podmínky, které existují na trzích, kde chceme marketingové nástroje a postupy 
aplikovat. Při použití marketingu v mezinárodním prostředí jde proto především o přizpů-
sobení vlastního marketingového přístupu konkrétním podmínkám, které existují na určitém 
cílovém trhu, v určitém cílovém teritoriu. V tomto ohledu se český trh skutečně liší od trhů 
ostatních, tj. trhu japonského, amerického atd. Proto je třeba chápat pojem „mezinárod-
ní marketing“ především jako marketingové působení fi rmy mimo mateřskou zemi, tj. na 
zahraničních trzích.

K nejvýznamnějším faktorům, které v současnosti mezinárodní marketing výrazným 
způsobem ovlivňují, patří nesporně proces globalizace a nástup a rozvoj nových informač-
ních a komunikačních technologií. Jejich zásluhou a s přispěním současných dopravních pro-
středků se dnes svět opravdu stává „globální vesnicí“. Všeobecné promíchávání jednotlivých 
kultur, postupující ekonomická integrace a vyspělé informační technologie zásadně mění 
jak tradiční formy podnikání, tak také životní styl lidí. Rovněž u nás jsou velké i malé fi rmy 
vystaveny nejrůznějším vlivům mezinárodního prostředí. Například je ohrožuje konkurence 
nadnárodních koncernů a expanze mezinárodních obchodních řetězců. Aby naše podniky 
byly schopny přežít a udržet se na trhu, měly by oplácet stejnou mincí – všemožně usilovat 
o vstup na zahraniční trhy. 
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Specifi ka zahraničních trhů

Jestliže v  polovině 20. století procházela mezinárodním obchodem pouze asi desetina 
a v polovině osmdesátých let jen zhruba jedna třetina celkové světové produkce, ke konci 
století se tento podíl zvýšil již na jednu polovinu. V celosvětovém měřítku je zcela zřetelný 
dlouhodobý předstih tempa růstu mezinárodního obchodu před tempem růstu produkce. 
Tento trend přitom vede ke stále vyšší internacionalizaci jednotlivých národních ekonomik. 
Obecně lze konstatovat, že pro všechny země s tržní ekonomikou se mezinárodní ekonomic-
ké vztahy staly po 2. světové válce významným akcelerátorem hospodářského růstu.

Zahraniční aktivity přinášejí výhody geografi cké diverzifi kace poptávky a vyrovnávání 
sezonních výkyvů národního trhu. Při dlouhodobě nepříznivé ekonomické situaci na domá-
cích trzích vděčí mnohé fi rmy za přežití právě trhům zahraničním. Mezinárodní aktivity 
totiž mohou významně prodloužit životní cyklus produktu, zlepšit konkurenční pozici fi rmy 
na domácím trhu a zvyšovat zaměstnanost a stabilizovat pracovní síly. Pro exportující fi rmy 
mohou být zajímavé i nabízené fi nanční stimuly, které na srovnatelných domácích trzích 
často vůbec neexistují (např. vývozní úvěry, daňové úlevy, přebírání rizik spojených se zahra-
ničními aktivitami státem apod.).

Marketingové informace o zahraničním trhu

Při jakékoli nové mezinárodní marketingové aktivitě je velmi důležitým počátečním krokem 
právě důkladné poznání trhu, na který chceme vstoupit, a pochopení úlohy, kterou exporto-
vaný produkt může na tomto trhu sehrávat. Často se také můžeme setkat s tím, že nový ex-
portér chápe současný rozvoj mezinárodního obchodování nepřesně, a to zejména proto, že 
má chybné představy jak o trhu samotném, tak také o nabízeném produktu. Žádný vývozce 
by se proto neměl nikdy spoléhat pouze na své představy a názory, ale raději na faktické údaje 
a data, která jsou o daném trhu dostupná.

Získání spolehlivých informací o zahraničních trzích a jejich podrobná analýza totiž 
podstatně snižují ekonomická rizika, která jsou s pronikáním na nové trhy zákonitě spojená. 
Analýza pozice produktu na trhu je přitom nezbytným prostředkem pro defi nování vývoz-
ních schopností podniku. Při této činnosti je proto nutno především:

 zjistit, zda je proniknutí na zvolený trh reálné a zda lze vybranou zemi do ekonomic-
kých aktivit podniku integrovat,

 odhadnout potenciál trhu,
 zhodnotit stupeň atraktivity trhu,
 odhalit sociokulturní rozdíly,
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 rozhodnout o taktice vstupu na zahraniční trh,
 zhodnotit jednotlivé tržní segmenty,
 posoudit pozici konkurentů,
 vypracovat adekvátní marketingový mix.

Firma, která o vývozních aktivitách uvažuje, musí v prvé řadě zjistit, zda se na zvole-
ném zahraničním trhu stejné či podobné zboží již vyskytuje, případně se musí snažit získat 
co nejvíce informací o jeho producentech, tj. o svých potenciálních konkurentech. Celko-
vá analýza takového trhu by měla zahrnovat také odhady velikosti tržeb, úrovně dovozu 
a trendů prodeje, neboť všechny tyto údaje mohou marketingovým manažerům naznačit, 
jak snadný nebo naopak obtížný vstup na tento trh bude.

Dalším významným faktorem tržní analýzy jsou zákazníci, neboť právě oni vytvářejí 
poptávku a tím rozhodují o tom, zda zamýšlený export skončí úspěchem či neúspěchem. Při 
této analýze je třeba zjišťovat nejen relevantní demografi cké údaje, ale také vztah lidí k za-
hraničním produktům a jejich případné preference. Na základě poznatků získaných v rámci 
tohoto marketingového průzkumu je dále třeba vypracovat co nejpřesnější a co nejpodrob-
nější profi l budoucích zákazníků. Jakmile je nový vývozní trh dobře vymezen, měli bychom 
identifi kovat jeho segmenty a vybrat si nejatraktivnější z nich. Pro potenciálního vývozce 
může být nejpřitažlivějším tržním segmentem například ten, na němž se spotřebovává znač-
né množství produktu, o jehož vývozu se uvažuje, tj. segment, jehož potřeby nejsou dosta-
tečně uspokojeny, a přitom se o to ani žádný z konkurentů nesnaží. Buď o tom neví, nebo 
mu to nepřipadá zajímavé, případně na to nemá potřebné podmínky. Po vyhodnocení trhu 
pro daný produkt a po posouzení jeho jednotlivých segmentů musí potenciální vývozce od-
hadnout také to, jak bude produkt na novém trhu fungovat, jak se bude „chovat“ a jak bude 
spotřebiteli přijat. Je proto třeba si uvědomit, zda má tento produkt nějaký příznačný rys, 
který by jej odlišil od zboží konkurence (velmi často může být tímto rysem např. národní 
identita výrobku). Kromě toho je třeba věnovat pozornost i omezením, která jsou při dovozu 
na nový trh uplatňována.

Pro názornou představu o šíři a objemu dat, z nichž musí takováto marketingová ana-
lýza vycházet, je třeba uvést celou řadu dalších informací; patří mezi ně například dovozní 
licence a kvóty, devizová omezení, dovozní cla a způsoby jejich výpočtu, úvěrové podmín-
ky pro exportéry, obchodní dohody, systém dovozních a jiných daní, mimotarifní bariéry, 
antidumpingové zákony a  předpisy, informace o  existenci dopravních zařízení na daném 
trhu (přístavy, letiště, jejich kapacita, sklady a rozmístění), údaje o distribučních cestách a je-
jich charakteristických znacích, způsoby propagace zboží a všechny legislativní normy, které 
podnikání domácích i zahraničních subjektů v dané zemi upravují.

Kapitola 15 | Mezinárodní marketing – marketing na zahraničních trzích
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Formy vstupu na zahraniční trh

Internacionalizace obchodní činnosti podniku může mít různé fáze. Nejjednodušším stadi-
em je prostý vývoz a naopak nejsložitějším globální působení. Po 2. světové válce měl proces 
internacionalizace obchodu přibližně tato stadia: v 50. letech převládal prostý vývoz, v 60. 
letech došlo k rozvoji mezinárodní kooperace, v 70. letech byly ve velkém zřizovány zahra-
niční pobočky a v 80. letech nastala éra globalizace, která byla charakterizována masovým 
rozvojem multinacionálních fi rem. V závislosti na tom, v  jakém stadiu tohoto procesu se 
daný podnik nachází, lze potom určit, na jakém stupni internacionalizace se právě vyskytuje. 
Těmto jednotlivým stadiím internacionalizace odpovídá jak organizační struktura meziná-
rodně činných podniků, tak i jednotlivé způsoby vstupu na zahraniční trhy.

U  většiny mezinárodně operujících podniků je přitom běžné, že v  různých zemích 
využívají různé formy a že jednotlivá stadia internacionalizace u nich existují paralelně (do 
jedné země jsou například produkty exportovány přímo, v jiné je založen společný podnik, 
v další vybudována vlastní pobočka atd.).

Za základní způsoby vstupu na zahraniční trh lze při výrobě v tuzemsku považovat ne-
přímý a přímý export, při výrobě v zahraničí pak předání licence, uzavření smlouvy o mana-
gementu, vytvoření podniku se zahraniční majetkovou účastí (joint-ventures) a zakoupení 
nebo vybudování vlastní výrobní jednotky v zahraničí.

Export

Export představuje první fázi zahraniční obchodní činnosti a podnik může na zahraniční trh 
vstoupit buď přímo, nebo nepřímo.

Rozhodne-li se fi rma pro nepřímý export, znamená to, že využívá služeb nezávislých 
specializovaných exportérů či exportních společenství, kteří vystupují ve funkci prostřední-
ka mezi ní a zahraničním zákazníkem a přebírají na sebe odpovědnost za prodej jeho výrob-
ků v zahraničí i specifi cká rizika spojená se zahraničním obchodem.

Důsledkem tohoto někdy poměrně nepříjemného a rizikového spojení výrobce se za-
hraničním partnerem může být nemožnost přímé kontroly zahraničně obchodní činnosti. 
Další nevýhodou nepřímého exportu je i  to, že výrobce se stává anonymním a že mohou 
existovat podstatné rozdíly v cílech, které má výrobce oproti specializovanému importérovi.

Vyšším stupněm internacionalizace je přímý export, který může být realizován buď 
bez přímých investic, anebo s přímými investicemi. V prvním případě je zboží dodáváno 
všem zahraničním zájemcům (specializovaným importérům, maloobchodu, konečným 
zákazníkům) nebo pouze jedinému generálnímu zástupci (výhradnímu importérovi). V pří-
padě druhém, tj. při přímém exportu s investicemi, dochází k tomu, že jsou zahraniční (ne-
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ovlivnitelné) distribuční orgány nahrazeny orgány vlastními. Prodej v zahraničí přitom může 
probíhat prostřednictvím reprezentačních kanceláří, poboček či dceřiných společností.

Tato forma zahraniční obchodní činnosti podniku představuje vyšší stupeň internaci-
onalizace, neboť při ní již nejde pouze o náhodné kontakty, ale o systematickou práci, která 
je spojena s marketingovým výzkumem a plánováním.

Licence

Licenční smlouvy umožňují zahraničnímu příjemci využívat určitý výrobní postup, značku, 
vynález, obchodní tajemství, znalosti, zkušenosti apod.

Patentové licence, u nichž se využívají patentovým právem chráněné vynálezy a licence 
know-how, které slouží k  převodu nechráněných technických a  provozně-hospodářských 
znalostí a zkušeností, se přitom obvykle předávají společně. Tato forma vstupu na zahraniční 
trhy je vhodná pro ty podniky, které mají slabou kapitálovou základnu a nemohou si dovolit 
investovat v zahraničí přímo.

Licenční dohody umožňují poskytovatelům poměrně snadný, rychlý a  bezrizikový 
přístup na zahraniční trh, příjemci potom mohou těžit z  technické vyspělosti majitelem 
postoupené licence, z jeho know-how a z image výrobku či značky. Prodej licence bývá čas-
to jedinou možností, jak proniknout na trhy chráněné vysokými cly a přísnými dovozními 
omezeními a také jak eliminovat velká rizika spojená se zřizováním vlastních výrobních jed-
notek v zahraničí. Nevýhodou při poskytování licencí je omezená možnost kontroly příjem-
ce. Poskytovatel licence rovněž nemá žádný prospěch z dobrých výsledků jejího příjemce. 
Konečně do třetice po vypršení platnosti licenční dohody může dojít k tomu, že se z příjemce 
licence stane silný konkurent.

Franšízové licence, o  nichž byla zmínka již ve 13. kapitole o  distribuci, lze považo-
vat za zvláštní formu převodu know-how. V tomto případě dává poskytovatel (franšizátor) 
příjemci (franšizantovi) za příslušný poplatek právo plně využívat jeho výrobní technolo-
gii a jeho značku. Právně samostatný příjemce se přitom zavazuje plně respektovat pokyny 
poskytovatele franšízy, což znamená, že bude dodržovat předepsanou vzhledovou stránku 
předmětu podnikání, stejně jako sortimentní a výrobkovou politiku, doporučené suroviny 
i technologické postupy, dohodnuté způsoby propagace atd. Poskytovatel franšízy tak může 
expandovat, aniž by byl nucen do zahraničí převádět svůj kapitál a příjemce franšízy těží ze 
zkušeností, známosti a image poskytovatele.

Kapitola 15 | Mezinárodní marketing – marketing na zahraničních trzích
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Smlouvy o managementu

Smlouvy o managementu jsou rovněž smlouvami o poskytnutí know-how, resp. o mana-
žerském know-how. V oblasti dodávek investičních celků se s těmito smlouvami o výkonu 
řízení setkáváme běžně. Jejich poněkud zvláštní formou jsou smlouvy uzavírané v meziná-
rodních sítích hotelových nebo restauračních zařízení.

Podniky se zahraniční majetkovou účastí

Konkrétní formy této účasti mohou být majoritní, paritní a minoritní. Jelikož smlouvy toho-
to typu většinou mezi sebou uzavírají partneři, kteří jsou zhruba stejně silní, fungují obvykle 
dobře paritní společné podniky. Minoritní formy účasti jsou méně uspokojivé, a to přede-
vším proto, že vždy nelze zcela přesně odhadnout, jak se bude zahraniční partner s vyšším 
podílem vlastnictví v budoucnu chovat.

Podniky se zahraniční majetkovou účastí často představují jedinou možnost, jak pro-
niknout na některé z chráněných trhů. Uzavírání těchto účastnických smluv iniciují někdy 
i omezené zdroje, nechuť nést celé riziko podnikání na neznámých trzích, existence místních 
úlev a zvýhodnění pro takovýto typ podnikání a konečně i skutečnost, že místní partner vět-
šinou zná svůj trh lépe než my. Další nevýhodou mohou být i rozdílné názory na celkovou 
orientaci podniku, na využití zisku, míru únosného rizika atd.

Výhradní vlastnictví představuje nejvyšší formu zahraniční činnosti. V tomto přípa-
dě může jít buď o koupi stávající výrobní jednotky, nebo o její vybudování. Každá z těch-
to forem vlastnictví má své výhody i  nevýhody. Koupě zahraničního podniku umožňuje 
využít služeb dosavadních spolupracovníků, okamžitě navázat úzké kontakty s prostředím 
hostitelské země a  ihned převzít trhy takového podniku. Zřízení nového podniku je zase 
výhodné z důvodu, že instalované zařízení může být technicky i technologicky skutečně nej-
progresivnější. Největší předností výhradního vlastnictví však je možnost úplné kontroly 
podniku a možnost využívat například levnější pracovní sílu nebo dostupnější surovinové 
zdroje. Podporuje-li tuto formu vstupu na zahraniční trhy i stát, jsou takovýmto investorům 
obvykle poskytovány různé daňové výhody, záruky, podpory, investiční pobídky apod.

Pro každý podnik znamená výhradní vlastnictví lepší image, a to zejména proto, že 
v hostitelské zemi vytváří nové pracovní příležitosti. Tato forma vstupu na zahraniční trhy 
dovoluje udržovat i lepší vztahy s místní správou, zákazníky, místními obyvateli a distribu-
tory, což současně přináší možnost dokonalejšího přizpůsobení se místním podmínkám 
a zvyklostem. Podnik má v tomto případě přímou kontrolu nad investovanými prostředky 
a může koncipovat svou výrobní i marketingovou politiku tak, aby plně korespondovala 
s jeho cíli. 
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Nevýhodou samostatného působení však může být nedostatečná znalost marketin-
gového prostředí cílové země. Největším nebezpečím výhradního vlastnictví však je riziko 
vyvlastnění.

Zvolený způsob vstupu na zahraniční trhy tedy závisí na cílech podniku, na jeho mané-
vrovacím prostoru, jeho pozici, mezinárodní situaci a  na předpokládaném hospodářsko-
politickém vývoji.

Stupeň internacionálního rozvoje podniku bývá obvykle hodnocen podle dvou kri-
térií. Prvním je podíl obratu, který je realizován v zahraničí, na celkovém obratu podniku 
a druhým počet zemí, v nichž podnik operuje (sám o sobě však má tento ukazatel malou 
vypovídací hodnotu).

Obvykle jsou rozlišována čtyři stadia mezinárodních marketingových aktivit:

 sporadická zahraniční aktivita,
 pravidelná zahraniční aktivita,
 nadnárodní aktivity,
 globální aktivity.

Jako sporadická bývá označována zahraniční aktivita, která má pouze okrajový význam, 
nepřesahuje pětiprocentní podíl na celkovém obratu fi rmy. Pravidelná aktivita již znamená 
systematičtější práci se zahraničním trhem a podíl zahraničního obratu na celkovém obratu 
fi rmy se v tomto případě zvyšuje až na 25 %. Nadnárodní působení potom znamená další 
intenzifi kaci zahraničních aktivit prostřednictvím zahraničních kanceláří, poboček či fi liá-
lek a je charakterizováno vyšším než 50 % podílem zahraničního obratu. Globalizace aktivit 
podniku je nejvyšším stadiem mezinárodních aktivit. Na zahraničních trzích obvykle bývá 
realizováno i více než 80 % z celkového obratu fi rmy.

Konkrétní příklady 

SPAR – obchod po celém světě 

Počátky obchodní sítě prodejních jednotek SPAR sahají až do roku 1932, kdy v Holand-
sku, ve městě Zoetermeer, založil tuto společnost Adriaan van Well. Vytvořil dobrovol-
ný obchodní řetězec samostatných obchodníků. Důvodem ke spojení byla stále se 
zostřující konkurence. Spojení sil umožňovalo a umožňuje všem členům dosahovat 
stálého a  jistého zisku. Za grafi cký symbol si zvolili jedli, holandsky „DE SPAR“, což 
jsou ale zároveň počáteční písmena původního poslání společnosti „Door Eandrach-
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tig Samenwerken Profi teren Allen Regelmatig“ (volný překlad: Díky spojení mohou 
všichni dosahovat stalého zis ku).

Firma zaznamenala v  Nizozemí úspěch a  v  padesátých letech se rozšířila rychle do 
celé Evropy. Později byly také SPAR-organizace založeny v Africe, na Dálném východě, 
v Jižní Americe a v Austrálii. V současnosti je SPAR největší dobrovolný obchodní řetě-
zec na světě, působící pod stejným jménem a společným logem. Funguje v 28 zemích 
pěti kontinentů. V jednotlivých zemích jsou SPAR-organizace vzájemně nezávislé, jsou 
však majiteli akcií společnosti Internationale SPAR. Tato společnost sídlí v Amsterda-
mu a jejím hlavním úkolem je rozvoj značky SPAR a podpora výměny informací mezi 
jednotlivými členy. 

Jak bylo uvedeno, název SPAR pochází z holandského označení jedle. To je také důvod, 
proč logo fi rmy tvoří zelená jedle v kruhu. V průběhu let se logo měnilo, jak ukazuje 
následující obrázek.

Obr. 15-1: Historické proměny loga DE SPAR

Poslední, současná podoba pochází od známého designéra Raymonda Loewy z roku 1968. 
Vyznačuje se srozumitelností a aktuálností. Logo je tvořeno třemi základními prvky:

 červený pruh se slovem SPAR,

 zelená barva – důraz na přírodu, na svěžest, vyjádřenou zeleným stromem v kruhu,

 a to vše na čistém, bílém podkladu.

Od počátku představovala koncepce SPAR revoluci pro obchod s potravinami. Nejedná 
se pouze o nové způsoby transportu zboží a zásobování prodejen, ale zejména o změ-
ny v přístupu k zákazníkům. SPAR patřil k prvním, kteří zavedli samoobsluhu a upravili 
vhodně obchody, stejně jako prodej čerstvého ovoce a  zeleniny, používání účinných 
marketingových nástrojů a mnohé další. 

Svoji orientaci realizuje SPAR také tím, že svým zákazníkům nabízí širokou škálu nákup-
ních možností: od rychlých nákupů po velké rodinné nákupy. SPAR rozvíjí čtyři typy pro-
dejních jednotek: SPAR-Markt, SPAR-Supermarkt, EUROSPAR-Markt a INTERSPAR-Markt. 
Každá z jednotek je zaměřena na jiný typ zákazníka, na jiný typ nákupu a podle toho je 
upraven jak sortiment, tak vybavení i velikost prodejní jednotky.
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SPAR-Markt 

Je typický malý obchod s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních. Umožňuje pří-
stup k  čerstvým potravinám i  v  lokalitách, kde nejsou velká obchodní centra, nebo 
lidem, kteří nejsou mobilní. Je určen také pro menší nákupy, které je potřeba uskutečnit 
rychle a kvalitně.

SPAR-Supermarkt

Tento typ provozní jednotky nabízí široký a  přitom cenově výhodný plný sortiment 
potravin na prodejní ploše od 400 do 1000 metrů čtverečních. Sortiment je doplněn 
o nabídku čerstvého zboží včetně masa. Příjemná a kvalifi kovaná obsluha je samozřej-
mostí. Obchod je určen pro denní nákupy potravin.

EUROSPAR-Markt

Nabídka této prodejní jednotky je širší, je doplněna o nepotravinářské zboží. Prodejní 
plocha se pohybuje v rozmezí 1000 až 1500 čtverečních metrů. 

INTERSPAR-Markt

Tyto obchodní jednotky se nacházejí většinou v nákupních centrech společně s dalšími 
společnostmi. Nabízí veškerý sortiment zboží běžné spotřeby. Prodejní plocha bývá vět-
ší než 3000 metrů čtverečních. 

V rámci jednoho typu mají všechny prodejní jednotky stejný vizuální styl. Společné zna-
ky zaručují nezaměnitelnost a jednoznačnou příslušnost ke společnosti SPAR.

Většina národních organizací SPAR provozuje také vlastní výrobní jednotky. Výrobky 
těchto jednotek jsou potom prodávány v prodejnách SPAR a většinou jsou nabízeny ve 
srovnání s podobnými výrobky za nižší ceny. 

Marketingová koncepce SPAR je ve všech zemích od počátku založena na pozitivním 
přístupu k zákazníkovi a na nabídce vždy čerstvého zboží v čistém prostředí. 

Například v Rakousku poskytují prodejny SPAR informace o biologických potravinách, 
které jsou v nich nabízeny. Výrobky jsou vyráběny z biologicky čistých produktů, což je 
vyjádřeno speciálním označením, a v převážné míře pocházejí od domácích rakouských 
zemědělců. Všechny tyto produkty podléhají přísné kontrole. Jedná se zejména o ně-
které druhy ovoce a zeleniny a řadu mléčných výrobků.

Další marketingovou aktivitou je podpora spojení SPAR – zdraví, čistota a  svěžest – 
s poskytováním informací o zdravém životním stylu. Ve svých tiskových materiálech, ale 
také na svých internetových stránkách nabízí množství údajů o zdravé výživě, o zdra-
vém životním stylu. Ve své orientaci na zákazníka a jeho potřeby poskytuje SPAR také 
kuchařské recepty doplněné obrázky.

Kapitola 15 | Mezinárodní marketing – marketing na zahraničních trzích
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Dalším důležitým marketingovým nástrojem jsou servisní služby SPAR. Umožňují zákaz-
níkům objednat si občerstvení na určitou akci. SPAR dodá nejenom jednotlivé potravi-
ny, ale také produkty studené kuchyně, různé obložené mísy, pečivo, zákusky a nápoje. 
Celou objednávku je možno vyřídit pomocí internetu, kde je na stránkách umístěn pří-
slušný objednací formulář.

Využití internetu je však podstatně širší. Například děti zde mohou zasílat zábavné mai-
ly, hrát hru o výrobky z prodejen SPAR. Hrát si mohou ale i dospělí, SPAR organizuje růz-
né soutěže o atraktivní ceny. Tyto soutěže slouží k získání povědomí o určitých nových 
produktech v prodejnách. V jarní době se jedná například o nové druhy zmrzliny, které 
jsou prezentovány všemi reklamními nástroji. Určitým kontrolním mechanismem, jak 
může společnost změřit účinnost reklamy, je například soutěž, v rámci které musí zákaz-
níci zodpovědět dvě otázky v souvislosti s novými druhy zmrzliny, a poté jsou zařazeni 
do slosování o atraktivní dovolenou. 

Noví globální vyzyvatelé

V 6. kapitole byl uveden model BCG, vypracovaný známou konzultační společností The 
Boston Consulting Group. Právě tato fi rma sestavila v roce 2007 ze tří tisícovek adeptů 
z rozvíjejících se zemí žebříček stovky nejúspěšnějších fi rem začínajících určovat pravi-
dla celosvětového podnikání. V této stovce nejúspěšnějších má Čína 41 reprezentantů, 
kteří v roce 2006 dosáhli dohromady tržeb ve výši 14,5 miliardy dolarů a od roku 2004 
do roku 2006 zaznamenali růst o 26 %. 

The Boston Consulting Group ve své analýze dospěla k šesti hlavním nástrojům, jimiž 
nové globální fi rmy expandují na zahraniční trhy. První představuje organický růst. Pří-
kladem může být brazilský výrobce kosmetiky Natura. Nejprve si vybudoval silné posta-
vení na domácím trhu, postupně expandoval do dalších zemí Latinské Ameriky a v sou-
časnosti se zajímá o Evropu.

Druhý přístup staví na inovacích. Tak je tomu v případě čínské společnosti China Aviati-
on. V roce 2006 zaznamenala tržby ve výši 10,5 miliardy dolarů, což představuje narůst 
oproti roku 2000 o 420 procent. V Číně je největším výrobcem vojenských a komerčních 
letadel, raket a dalších leteckých zařízení. 

Třetí koncepce vychází ze schopnosti zdárně konkurovat nejlepším v  oboru. Čínská 
společnost BYD je největším výrobcem znovunabíjecích akumulátorů. Soutěží hlavně 
s japonskými konkurenty, kteří spoléhají především na svůj kapitál, zatímco BYD na pra-
covní sílu.

Čtvrtý způsob expanze představují akvizice. Indická společnost Hindalco Industries 
je největším producentem hliníku v Asii. V roce 2006 dosáhla tržeb 4,1 miliard dolarů. 
Z této částky pochází třetina ze zahraničí. V roce 2003 získala dva měděné doly v Austrá-
lii a v roce 2007 zaplatila 6 miliard dolarů za kanadskou společnost Novelis. 
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Pátý postup představuje vytvoření podnikatelského přístupu, který je úspěšný i na glo-
bálních trzích. Sem patří mexická fi rma América Móvil. V roce 2006 dosáhla tržeb 21,3 
miliard dolarů. Jako operátor mobilních sítí má významný tržní podíl na americkém 
kontinentu, patří ji více než čtvrtina trhu v USA s předplacenými mobilními službami. 
Podniká na jednotlivých trzích pod různými značkami a s odlišnými marketingovými 
strategiemi.

Konečně šestý způsob staví na nákupu zdrojů nerostných surovin. Tímto směrem 
postupují zejména čínské fi rmy, jako jsou největší tamní zpracovatel a  dovozce oceli 
a neželezných kovů Minmetals Corporation nebo největší čínský producent ropy a zem-
ního plynu CNOOC.

The Boston Consulting Group odhaduje, že v roce 2007 analyzovaná stovka nejlepších 
nových globálních vyzyvatelů zaplatila za suroviny a energie mezi 310 až 330 miliar-
dami dolarů, dalších sto miliard vydala svým dodavatelům za komponenty a 65 až 80 
miliard vynaložila za služby. Počet takových úspěšných fi rem z rozvíjejících se trhů by 
měl narůstat, stejně jako by měl sílit i jejich vliv. Čína, Indie, některé státy Latinské Ame-
riky a východní Evropy si zřejmě udrží podstatně větší tempo růstu než rozvinuté země. 
Stále více se potvrzuje, že novými rostoucími tržními mocnostmi světa se pomalu ale jis-
tě stávají zejména země označované zkratkou BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) a země 
Blízkého východu bohaté na přírodní zdroje a tím pádem i na fi nanční hotovost.

Zdroj: Menzelová, K.: Noví globální hráči. Euro, 2008, č. 24, s. 78–82

Otázky k procvičení:

1. Jaký je rozdíl mezi mezinárodním marketingem a marketingem na za hra nič-
ních trzích?

2. V čem jsou hlavní rozdíly marketingu na domácích a zahraničních trzích?
3. Jaké jsou formy vstupu na zahraniční trh?
4. Na jaké informace by se měl zaměřit marketingový informační sytém (MIS) 

na zahraničních trzích?
5. V čem tkví podstata působení fi rmy SPAR na zahraničních trzích?
6.  Proč je ve značce SPAR jedle?
7.  Čím jsou typičtí noví globální vyzyvatelé?
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Rady pro začátečníky

1. Nepřehlížejte, ale ani nepodceňujte vstup a aktivity vaší fi rmy na zahraničních 
trzích. V situaci celkového celosvětového otevírání zahraničního obchodu je 
přímo nutné, abyste těchto příležitostí využívali, abyste se náležitě zapojili do 
mezinárodní spolupráce.

2. Proto otázka nezní, zda působit na zahraničních trzích nebo ne, ale co, kam 
a jak budete nabízet.
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16. kapitola 

Marketing ve službách
Mezi služby řadíme takové oblasti národního hospodářství jako dopravu, obchod, zdravot-
nictví, školství, kulturu, spoje a komunikace (poštu) a mnohé další. Svému příjemci (zákaz-
níkovi) poskytují přínosy především nehmotné povahy. V autoopravně zprovozní havarova-
ný vůz, ve zdravotnickém středisku vyléčí bolavý zub, na divadelním představení se člověk 
příjemně pobaví a  přijde na jiné myšlenky. Již v  10. kapitole jsme si uvedli, že v  případě 
služeb se marketingový mix rozšiřuje minimálně o páté P (people) – tedy o zaměstnance, 
kteří konkrétní službu vykonávají, provádějí. 

Dnes se všeobecně uznává, že nárůst sféry služeb je jednou z nejvýraznějších charak-
teristik současného světa. Například v posledních desetiletích 20. století označovali ekono-
mové Spojené státy jako společnost služeb. V  této oblasti dnes v  USA pracují tři čtvrtiny 
ekonomicky aktivního obyvatelstva a na tvorbě HDP se služby podílejí 70 %. V posledních 
desetiletích tam vznikají nové pracovní příležitosti téměř výhradně ve službách. Dokonce 
i v podnicích produkujících hmotné statky hrají služby stále důležitější roli. Například po-
čítačová fi rma IBM získává větší část (60 %) svých příjmů nikoli z prodeje hardwaru, ale ze 
služeb, které k počítačům zajišťuje.

Schopnost výrobců vyjít zákazníkům vstříc nabídkou nejrůznějších služeb (doprava pro-
duktu na místo určení, jeho instalace, opravárenský servis, zaškolení pracovníků apod.) dnes 
představuje samozřejmou podmínku konkurenceschopnosti, případně získání konkurenční 
výhody. Jak už bylo uvedeno v 11. kapitole, služby jsou hlavní náplní zákazníky velmi citlivě 
vnímaného rozšířeného produktu. 

V  marketingové literatuře se služby odlišují od hmotných výrobků tzv. „čtyřmi I  – 
zkráceně 4I“ podle začátečních písmen čtyř anglických vlastností. V češtině bychom spíše 
používali „4N“, jak vyplývá z následujícího přehledu:

 nehmotnost (intangibility) – služby nemají tvar, chuť, barvu ani obal, i když jsou často 
spojovány s hmotnými prvky (letadlo jako dopravní prostředek), avšak vlastní podsta-
ta služby (přeprava z místa na místo) zůstává nehmotná,

 nestálost (inconsistency) – realizace a kvalita služby jsou velice proměnlivé, závisí na 
konkrétních lidských subjektech, na jejich momentální situaci (dispozici či naopak 
indispozici),

 neoddělitelnost (inseparability) – služba je neoddělitelně spjata s místem, časem a oso-
bou, která ji zajišťuje,
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 neskladovatelnost (inventory) – služby nemohou být skladovány, nedají se odložit (od-
let letadla), obvykle „zákazník čeká na službu, nikoli služba na zákazníka, ovšem čím 
bude čekací doba kratší, tím bude radši“.

Službu nemůže zákazník vlastnit, může pouze využít její výhody (cestou na dovolenou 
využije leteckou dopravu, ale nestává se majitelem dopravního prostředku).

Služby lze klasifi kovat z  nejrůznějších hledisek. Uvedeme podle Ch. Lovelocka [1] 
následujících sedm kritérií a zkonkretizujeme si je příklady:

1. stupeň hmotnosti služby – některé služby jsou více vázány na hmotnou stránku, na úro-
veň hmotného vybavení (pohodlná postel při ubytování v hotelovém pokoji) než jiné 
(pohodlná lavice pro studenta při přednášce ve vysokoškolské posluchárně).

2. osobní účast zákazníka – některé služby vyžadují větší osobní účast zákazníka (účast-
ník veřejné hromadné dopravy oproti odesilateli dopisu). Jako cestující si musí zjistit 
linku a její trasu, vědět, kde je zastávka, znát jízdní řád, zakoupit si jízdenku a konečně 
osobně strávit cestu v dopravním prostředku. Zákazník je tedy účastníkem produkce 
služby, jako například divák na divadelním představení. Naopak na dopis stačí zakou-
pit správnou známku, napsat adresu příjemce a vhodit jej do nejbližší poštovní schrán-
ky. V tomto případě se tedy nezúčastní vlastního doručení zásilky adresátovi.

3. místo a čas doručení služby – někdy si musí zákazník „jít za službou“, jindy může „služba 
přijít za zákazníkem“. Jestliže je nutné si dojít například pro doporučený dopis na poštu, 
je to pro zákazníka náročnější na čas a námahu, než kdyby dopis dostal e-mailem na 
svůj stůl. Podobně se může jít najíst do restaurace nebo si nechat jídlo přivézt domů.

4. individualizace versus standardizace – veřejná hromadná doprava přepravuje cestují-
cí standardizovaně po předem daných trasách (linkách) v  předem určených časech 
(jízdní řád) za určené jízdné. Taxislužba splní zákazníkův individuální požadavek a za 
případný nadstandard (rychlost, pomoc se zavazadlem) může vyžadovat příplatek.

5. vztah se zákazníky – u některých služeb je vztah se zákazníkem velice osobní (rodin-
ný lékař, který opakovaně léčí, a tudíž i důvěrně zná situaci členů i několika generací 
rodiny), zatímco ve veřejné hromadné dopravě jsme zcela anonymní a může se jednat 
o jednorázovou záležitost.

6. význam sezonnosti poptávky – především ve službách spjatých s  cestovním ruchem 
(ubytovací a stravovací zařízení přímořských či horských středisek jsou po velkou část 
roku mimo provoz). Naproti tomu ve zdravotnictví, pokud nenastane epidemie nebo 
katastrofa, je poptávka setrvalá.

7. znalost výbavy a personálu poskytovatele – u některých služeb (léčba v nemocnici) se 
zákazník seznamuje s budovou a jejím technickým vybavením, osobně se setkává s per-
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sonálem (nejen s ošetřujícím lékařem, ale také pomocným, včetně uklizeček), v jiných 
případech s nimi nemusí vůbec přijít do styku (telefonní operátoři, čistírny a prádelny). 

V některých službách (bankovnictví) je zcela zřetelná snaha nahrazovat osobní vyři-
zování některých záležitostí a šetřit tak zákazníkům čas a námahu prostřednictvím nových 
komunikačních technologií (telefon, internet).

Autoři Ch. Lovelock, S. Vandermoerweová a B. Lewisová [2] považují za nejdůležitější 
proměny, jimiž v současnosti sféra služeb prochází:

1. privatizaci – v mnoha zemích světa, nejen v Evropě, ale také v Kanadě, Austrálii, Novém 
Zélandě, v Asii a  Jižní Americe dochází k nárůstu soukromých fi rem, které v oblas-
ti služeb působí, případně probíhá privatizace dříve státem vlastněných poskytovatelů 
služeb,

2. nové technologie – základní inovační změny probíhají v oblasti služeb ve spojení s nový-
mi, zejména informačními a komunikačními technologiemi,

3. vytváření řetězců a franchisingových sítí – stále více služeb je poskytováno nikoli malý-
mi soukromými fi rmami, ale naopak velkými, často nadnárodními společnostmi 
(McDonald’ s), které vytlačují z trhu místní drobné podnikatele,

4. internacionalizaci a globalizaci služeb – zejména zřetelná v oblasti cestovního ruchu, 
dopravy a komunikačních technologií (mobilní operátoři), kdy původně domácí fi rmy 
stále častěji pronikají na zahraniční destinace,

5. zvyšování produktivity – díky konkurenční soutěži, často zaměřené na snižování ceny, 
se nahrazuje lidská práce novými technologiemi a dochází ke zvyšování produktivity,

6. zlepšování kvality – zejména s ohledem na požadavky zákazníků,
7. využívání platebních výhod prostřednictvím bezhotovostních plateb v podobě elektro-

nických platebních karet, půjček a leasingu,
8. pronikání velkých výrobců do oblasti služeb, jako například General Electric do fi nanč-

ních služeb (u nás převzala zdravou část Agrobanky a začala působit pod obchodním 
jménem GE Capital Bank, a.s.), 

9. tlaky veřejných a neziskových organizací na získání nových fi nančních zdrojů, jako jsou 
například prodejny suvenýrů v muzeích, ve sportovních klubech apod.,

10.  získávání kvalifi kovaných manažerů, schopných přinášet do oblasti služeb nové 
inovace.
Klíčovou otázku služeb představuje jejich kvalita. Proto si o ní uvedeme několik základ-

ních skutečností.

Kapitola 16 | Marketing ve službách
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Kvalita služeb

Tlak na zvyšování kvality služeb je jedním z imperativů současného podnikání v této dyna-
mické oblasti. Kvalitnější služba je nezbytná pro odlišení od konkurence. Proto se této otázce 
právem věnuje v posledních desetiletích velká pozornost jak ze strany teorie, tak i praxe. 

Obvykle se kvalita služeb vymezuje následujícími deseti položkami [3]:

1. spolehlivost – jako schopnost realizovat a poskytovat služby spolehlivě a správně,
2. vnímavost – schopnost reagovat rychle, iniciativně a tvořivě na přání a potřeby zákazníků,
3. kompetentnost – uplatnění požadovaných schopností, znalostí a zručností k bezchyb-

nému poskytnutí služby,
4. zdvořilost – kultivovanost, ohleduplnost, vstřícnost, pozornost, uctivost a srdečnost 

v přístupu k zákazníkům,
5. důvěryhodnost – loajalita vůči zákazníkům, hodnověrnost a upřímnost,
6. bezpečnost, jistota – poskytování služby nesmí představovat pro zákazníka nejistotu, rizi-

ko či nebezpečí, případně musí být o možném riziku předem pravdivě informován,
7. přístupnost – snadná dostupnost na vhodném místě, ve vhodném čase a s krátkou če-

kací dobou,
8. hmatatelnost, materiálnost – úroveň fyzického vybavení, technického zařízení pro 

poskytnutí služby,
9. komunikativnost – schopnost přesně a srozumitelně popsat službu, pohotově a rychle 

ji poskytnout,
10. pochopení zákazníka – poznat zákazníka a jeho problémy, poskytnout mu individuál-

ní pozornost.

Z těchto deseti položek vznikl model na měření kvality služeb zvaný SERVQUAL [4]. 
V podobě škály (stupnice) se soustřeďuje na pouze pět následujících dimenzí:

1. spolehlivost (32 %),
2. pohotovost (22 %),
3. jistota (19 %),
4. empatie (16 %),
5. hmatatelnost (11 %).
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Empiricky zjištěné podíly jednotlivých pěti složek na celkovém hodnocení kvality služ-
by jsou vyjádřeny v závorkách procenty. Jak je vidět, nejdůležitější pro kvalitu je spolehlivost, 
naopak nejméně podstatná je její materiální stránka. V některých službách, jako třeba ve 
zdravotnictví či záchranářství, může být právě pohotovost, schopnost poskytnout pomoc 
s minimální čekací dobou pro příjemce životně důležitá. 

V uvedeném modelu SERVQUAL, stejně jako v předchozích deseti položkách, zcela 
chybí vlastnosti jako jedinečnost, výjimečnost, přesvědčivost, působivost, krása, poučení apod., 
které mohou být klíčové v takových oblastech, jako jsou kultura, zejména muzejnictví, histo-
rické a přírodní památky, umění nebo zábava. 

V případě služeb poskytovaných občanům místní veřejnou správou (radnicí) se kvalita 
v současnosti hledá [5] ve třech nových dimenzích:

1. technické parametry,
2. funkční parametry,
3. imageové parametry.

K technickým parametrům se počítá využívání především současných elektrotechnic-
kých vymožeností ke komunikaci s občany, jako jsou fax, telefon, včetně mobilního, a zejmé-
na Internet. Dále se sem však řadí také jednoduchý a občanům srozumitelný jazyk úředníků. 
Těch se však týkají hlavně funkční stránky. Tím se rozumí, nakolik úředníci projevují při 
vyřizování záležitostí občanů takové vlastnosti, jako jsou kvalifi kovanost, kompetentnost, 
důvěryhodnost, vstřícnost, spolehlivost atd. Právě tím, jak občané vnímají pracovní přístup 
a nasazení úředníků, vznikají následně imageové parametry místní veřejné správy.

Následující závěrečný příklad je důkazem toho, jak díky novým podmínkám může i tak 
tradiční služba, jakou představuje obchod, nabývat zcela nových podob a připojovat k sobě také 
zábavu a stávat se dokonce v současnosti stále vyhledávanější formou trávení volného času.

Konkrétní příklad – Obchodně-zábavní centrum Olympia

Podle výsledků výzkumu SHOPPING CENTER & HYPERMARKET 2006, realizovaného spo-
lečnostmi INCOMA Research a GfK Praha, vyrostlo v České republice v roce 2005 šest 
nových velkoplošných nákupních center a 31 hypermarketů, což je více než kdykoliv 
v historii. V rámci provedeného šetření bylo podrobně zmapováno 206 nákupních cen-
ter, obsahujících 4197 prodejen, 467 gastronomických jednotek, 53 zábavních zařízení 
a 337 provozoven služeb. 

Kapitola 16 | Marketing ve službách
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Uvedený výzkum SHOPPING CENTER & HYPERMARKET 2006 také potvrdil, že hlavním 
cílem návštěv v  nákupních centrech je hypermarket. Za ním následují maloobchody 
a restaurační zařízení – viz následující graf 16-1.

Zdroj: INCOMA Research a GfK Praha, výzkum SHOPPING CENTER & HYPERMARKET 2006.

Uvedené trendy se nepochybně odrážejí ve změnách nákupního chování našich 
zákazníků. K jejich ověření jsme provedli na jaře 2006 vlastní malou empirickou sondu 
návštěvníků obchodně-zábavního centra Olympia v Brně-Modřicích. Přinesla některé 
detailnější základní údaje o  jejich sociodemografi ckých charakteristikách i  nákupním 
chování. 

Obchodně-zábavní centrum Olympia v Brně-Modřicích bylo otevřeno v roce 1999. Nej-
větším nájemcem je hypermarket Albert. Mimochodem se jedná o jeden z 56 těchto 
hypermarketů v  naší republice. Patří společnosti Ahold Czech Republic, a.s., která je 
dceřinou společností nizozemské fi rmy Royal Ahold se sídlem v Amsterodamu. Kromě 
zmíněných 56 hypermarketů Hypernova má u  nás tato akciová společnost také 244 
supermarketů Albert. V roce 2005 obsloužila více než 155 milionů zákazníků a zaměst-
návala přes 14 500 lidí.

Atrakcí centra Olympia je nepochybně také moderní multiplex Palace Cinemas. Další 
zábavní zařízení tvoří Dětský koutek, PG Cyber Café a Planet Bowling. O počtech a zamě-
ření dalších jednotek centra Olympia podává přehled následující graf 16-2.
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Graf 16-1: Návštěvnost jednotlivých částí nákupního centra (v procentech)
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Graf 16-2: Počet a zaměření obchodních jednotek v centru Olympia 

Zdroj: http: //www.olympia-centrum.cz/brno

Nabídka je zde tedy početná i široká, zejména jde o obchody se spotřebním zbožím, 
ale také o gastronomická zařízení, služby i zábavní zařízení. A právě na to, kým a jak je 
tato nabídka využívána, jsme se ptali v našich rozhovorech odcházejících návštěvníků 
centra Olympia.

Dotazování proběhlo technikou standardizovaných rozhovorů v  měsících březnu 
a dubnu 2006. Celkem se uskutečnilo 589 interview. Při statistickém zpracování jsme 
se snažili postihnout zejména rozdíly mezi návštěvou centra ve všední, pracovní dny 
oproti návštěvě o víkendu.

Nejprve nás zajímalo, odkud návštěvníci do Olympie přijeli. Převážná většina z blízkého 
města Brna (55 %), dalších 40 % z  jiných okresů České republiky, nepochybně hlavně 
z nejbližšího okolí (z okresů Brno-venkov, Břeclav či Znojmo) a pouze 5 % ze zahraniční.

Dále jsme chtěli vědět, s kým přijeli. Většinou (36 %) přijeli ve dvojici (s manželem, part-
nerem apod.), 27 % sami, 24 % s  dalšími členy rodiny a  příbuznými (s  dětmi) a  13 % 
s početnější partou přátel, se zájezdem. Zde se již projevily mírné odlišnosti (Cramerův 
koefi cient V = 0, 16) mezi všedními dny, kdy více (34 %) přijeli sami, zatímco o víkendu 
jejich podíl klesl na pětinu. Naopak vzrostly podíly dvojic (39 %) a dalších členů rodi-
ny (27 %). O víkendu přijíždějí do nákupního a zábavního centra Olympia 2/3 návštěvníků 
v manželských, partnerských párech či s dalšími rodinnými příslušníky. 

Téměř 2/3 (65 %) sem přijely vlastním automobilem, 28 % autobusovou linkou zdarma 
a pouze zbývajících 7 % pravidelnou linkou MHD.

Kapitola 16 | Marketing ve službách
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Také nás zajímalo, kolik hodin zde strávili. Pětina méně než hodinu, třetina více než hodi-
nu, ale méně než dvě hodiny, stejně tak třetina více než dvě hodiny, ale méně než čtyři 
hodiny a zbývajících 14 % více než čtyři hodiny. Rozdíly mezi návštěvníky ve všední dny 
a o víkendu jsou tentokrát ještě výraznější (Cramerův koefi cient V = 0, 3). Ve všední dny 
zde 2/3 návštěvníků stráví méně než dvě hodiny, o víkendu jsou zde naopak 2/3 návštěvníků 
více než dvě hodiny.

Dále jsme chtěli vědět, jak často sem přijíždějí. Pouze 5 % návštěvníků sem přijíždí 
několikrát za týden, 17 % jedenkrát za týden, 24 % jednou za dva týdny a 34 % jeden-
krát za měsíc. Zbývající pětina sem přijíždí méně často. Více než tři čtvrtiny návštěvníků 
(přesně 78 %) sem přijíždí za dva týdny či ještě méně. Tedy pouze 22 % sem jezdí každý 
týden nebo častěji.

Co všechno zde z výše uvedené lákavé nabídky navštíví? Především pouze třetina návštěv-
níků navštíví jen jeden typ obchodních jednotek, zařízení. Nejčastěji hypermarket (20 
%), na druhém místě obchody, butiky (9 %), podstatně méně zábavní zařízení (kino, 
bowling – 3 %) a restaurace (2 %). Velká většina (2/3) návštěvníků však zavítá do dvou 
a více druhů obchodních jednotek či zařízení. Vůbec nejčetnější je spojení hypermarke-
tu s obchody, butiky, které navštíví 21 % všech návštěvníků. Dalších 14 % zavítá při své 
návštěvě Olympie do hypermarketu, obchodů, butiků a restaurace. Desetina návštěvní-
ků spojí nakupování v obchodech, buticích s posezením v restauraci. Ostatní kombina-
ce jsou již méně časté – například nákup v hypermarketu s návštěvou restaurace uvedla 
pouze 4 % respondentů. Je vidět, že do obchodně-zábavního centra Olympia v Brně-Mod-
řicích se jezdí v prvé řadě nakupovat a při své návštěvě zákazníci většinou zavítají do více 
druhů zařízení. Zejména o víkendu (Cramerův koefi cient V = 0, 31) je nakupování spo-
jováno také s návštěvou zábavních zařízení. Výrazně vzrostl podíl kombinací, v nichž je 
součástí rovněž návštěva multikina či bowlingu. Konkrétně kombinaci obchody, buti-
ky, restaurace a zábavní zařízení uvedlo 8 %, hypermarket, obchody, butiky a zábavní 
zařízení 7 %, restaurace a zábavní zařízení 5 % a obchody, butiky se zábavním zaříze-
ním také 5 %. 

A kolik zde utratí? Méně než 500 Kč utratí 18 % návštěvníků, 36 % utratí 500–1000,- Kč, 
23 % 1001–2000 Kč a stejně tak 23 % více než 2000 Kč. Opět se projevily určité rozdíly 
mezi všedními dny a  víkendem (Cramerův koefi cient V  = 0, 26). Ve všední dny zde 
téměř 2/3 návštěvníků utratí maximálně 1000 Kč, zatímco o víkendu 29 % utratí víc 
než 2000 Kč. O víkendu se dělají větší nákupy, ale také se platí v restauracích a v zábav-
ních zařízeních.

V nových obchodně-zábavních centrech se tedy nejen prodává, ale jsou s nimi spojeny 
také další služby, jako například zajištění dopravy, stravování a zábava. 
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Otázky k procvičení:

1. Proč se v marketingovém mixu služeb přidává a co znamená páté P?
2. Jak je sféra služeb v současných rozvinutých zemích významná?
3. Uveďte některé konkrétní příklady služeb.
4. Jak se odlišují služby od hmotných výrobků? Co to znamená 4N (4I)?
5. Jak lze služby klasifi kovat?
6. Jaké jsou nejdůležitější proměny, jimiž sféra služeb v současnosti prochází?
7. Jak se vymezuje kvalita služeb?
8. Co to je a k čemu slouží model SERVQUAL?
9. O čem svědčí příklad obchodně-zábavního centra Olympia?
10. Podle jakých parametrů se v současnosti hodnotí kvalita místní veřejné 

správy?

Rady pro začátečníky

1. I když nepůsobíte přímo v oblasti služeb, můžete jejich poskytováním zís-
kat konkurenční výhodu. Například tím, že zajistíte doručení objednaného 
zboží zákazníkovi až na požadované místo. Zeptejte se svých zákazníků, jaké 
další služby by od vás uvítali.

2. Ne každý váš zaměstnanec je schopen poskytovat službu. Chce to náležité 
vystupování, slušné a obětavé jednání, dělat víc, než co je v popisu práce. Jde 
o to, skutečně zákazníkovi všemožně vyhovět a posloužit. Pracovník prostě 
musí mít svoji práci rád a to, co dělá, ho musí opravdu bavit. 

3. Při jednání se zákazníky buďte patřičně lidští a přirození. Vždyť se jedná 
o služby. Vyjadřujete tím, že je pro vás samozřejmostí zákazníkům pomoct, 
posloužit. Bohužel, bankovní instituce (Česká spořitelna, Komerční banka), 
ale také třeba České dráhy si libují při osobním či telefonickém styku, me-
chanicky pořád dokola oslovovat „Co pro vás mohu udělat?“ Připomínají tak 
ledabyle vzdělané papoušky či spíše na školeních jediným českým překladem 
anglické fráze „What can I do for you?“ naprogramované roboty. Cožpak 
při styku se zákazníkem nejsou schopni vybavit si spoustu přirozenějších 
oslovení jako například „Co si přejete?“, „Co byste potřeboval?“, „Čím vám 
mohu posloužit?“, „Jak vám mohu pomoct?“, „S čím za námi přicházíte?“, 
„S čím se na nás obracíte?“ a mnohá další?

Kapitola 16 | Marketing ve službách
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17. kapitola

Marketing v místním rozvoji
Již v úvodu 11. kapitoly je uvedeno, že produktem může být v marketingu mimo jiné také 
území, místo. V rámci třetí části knihy, věnované některým marketingovým specifi kům, se 
nyní zaměříme na možnosti využití marketingu a marketingových nástrojů při rozvoji místa. 
Území, místo lze chápat ve velmi širokém významu – od kontinentu a nadstátních útvarů, 
jako jsou USA či EU, přes jednotlivé státy a jejich regiony (kraje, mikroregiony) až po obce, 
města nebo dokonce náměstí. U všech těchto geografi ckých, správních a sídelních útvarů 
potom můžeme využít marketing území [1].

Za rozvoj území se potom podle tzv. Vilamourské deklarace 2000 Světové rady cestovní-
ho ruchu (WTTC) považuje především celkový sociálně-ekonomický pokrok, včetně růstu 
blahobytu a životní úrovně obyvatel, tvorby pracovních příležitostí, rozšiřování infrastruktu-
ry, zlepšování technologického pokroku, zvyšování vzdělanosti a kulturnosti lidských zdrojů 
a mnoha dalších pozitivních, ekonomicky, sociálně i ekologicky přínosných a obohacujících 
procesů a jevů.

Marketing území se orientuje především na místní obyvatele, podnikatele a na turisty. 
V prvním případě jde o vytváření atraktivních životních podmínek, pracovních příležitostí, 
možností bydlení. Ve druhém hlavně o nákup, prodej nebo pronajímání pozemků a nemovi-
tostí pro potřeby těžby, výroby i distribuce (obchodní a dopravní centra, sklady), ale rovněž 
o poskytování široké nabídky výroby a  služeb, zejména pro místní obyvatele i návštěvní-
ky – turisty. Pro ně marketing území nabízí léčebné pobyty, rekreační možnosti, zajímavé 
historické památky, kulturní a sportovní atrakce, přírodní zajímavosti, volnočasové aktivity, 
obchodní a nákupní příležitosti (veletrhy, shoppping centra), vzdělávací příležitosti, zdravot-
nická a sociální zařízení atd. Právě v případě cestovního ruchu dochází k propojení turisticky 
a návštěvnicky atraktivních míst s jejich přitažlivostí pro podnikatelské subjekty, což před-
stavuje značný potenciál jejich dalšího rozvoje. 

Marketing území se dělí na [2]:

1. marketing státu,
2. regionální marketing,
3. marketing měst a obcí.

V prvním případě se jasně jedná o makroúroveň. Lze si dokonce představit, že se tento 
marketing uplatňuje i u nadstátních útvarů, jako jsou Evropská unie či Spojené státy seve-
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roamerické. Na regionální meziúrovni využívají tento marketing v případě České republiky 
především kraje a mikroregiony. Konečně poslední mikroúroveň se týká již samotných měst 
a obcí. A právě jim bude věnován i následující výklad.

Partnerství pro místní rozvoj

Zkušenosti a výsledky získané ve druhé poloviny 90. let z mezinárodního projektu Komuni-
kující město [3] ukázaly, že místní rozvoj je závislý na partnerství, spolupráci a komunikaci 
tří hlavních aktérů:

1. místní veřejnost, kam se řadí vedle obyvatelstva také nejrůznější občanské ini-
ciativy, politické subjekty, nevládní organizace, místní sdělovací prostředky, 
akademická a výzkumná pracoviště, rozvojová, poradenská a informační cen-
tra atd.,

2. podnikatelé, včetně místních sdružení (obchodní komory), 
3. místní veřejná správa, která místní rozvoj řídí a zodpovídá za něj.

Pro názornost si lze uvedenou situaci zobrazit následujícím schématem [4].

veřejná správa

podnikateléveřejnost

Obr. 17-1: Spolupráce a komunikace pro místní rozvoj

Je zřejmé, že zdrojem problémů místního rozvoje je především zákonitě rozporný 
a  konfl iktní vztah mezi místní veřejností na jedné straně a  podnikateli na druhé straně. 
Zájmy a představy obou těchto skupin (stakeholders) o dalším rozvoji místa bývají obvykle 
diametrálně rozdílné. Místní veřejnost by si jej představovala zpravidla jako posílení podmí-
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nek pro spokojený a příjemný život, opírající se o takové hodnoty, jako jsou nedotčená příro-
da, klid, čistota, pořádek, bezpečnost apod. Naproti tomu podnikatelům jde obvykle v první 
řadě o  jeho ekonomické využití, o  jejich podnikatelský prospěch, o  zisk. To ovšem zcela 
zákonitě odporuje výše uvedeným hodnotám veřejnosti. Náročným úkolem místní veřejné 
správy je potom těmto těžkostem pokud možno předcházet. V horším případě je následně 
řešit a posuzovat s ohledem na vypracovanou a přijatou koncepci místního rozvoje.

Při zvládání naznačených místních problémů by se mohly úspěšně využít rovněž tako-
vé marketingové nástroje, jaké představují marketingový výzkum (sociologický výzkum či 
výzkum veřejného mínění) a marketingová komunikace, zejména public relations. S jejich 
pomocí by měly být předně objektivněji zjištěny a prezentovány názory a představy místních 
veřejností o zamýšlených i existujících iniciativách podnikatelů a veřejné správy. Následně by 
se potom hledala konsensuálně nejvhodnější partnerská realizace těchto záměrů. Zde tedy 
vystupuje partnerství místní veřejnosti, podnikatelů a veřejné správy jako základní předpo-
klad místního rozvoje. 

Iniciátorem místní spolupráce a komunikace jsou podobně jako v případě Komuniku-
jícího města především odborně specializovaná vysokoškolská pracoviště. Jejich praktická 
aplikace marketingových nástrojů a postupů vychází z jednotně používaných metodických 
materiálů a vzorů. Tím se příslušná vysokoškolská pracoviště aktivně zapojují do konkrétní-
ho řešení problémů místního rozvoje. Přitom projekt Partnerství pro místní rozvoj se neza-
měřuje pouze na města, v nichž vysoké školy existují, ale právě naopak – je schopen prokázat 
i v jiných, menších místech, jak může být takový transfer marketingových nástrojů ve veřej-
ném sektoru možný a hlavně a pro praxi užitečný a přínosný.

Cílem projektu Partnerství pro místní rozvoj, podobně jako tomu bylo již v případě 
Komunikujícího města, je napomáhat místní veřejné správě. Celý princip metodického po-
stupu spočívá na vzájemné souslednosti, provázanosti a neustálém opakování dvou základ-
ních činností:

1. sledování konkrétní situace v místě – názory občanů,
2. návrhy a realizace opatření ke zlepšení situace.

Výsledky obou činností jsou vždy náležitě komunikovány všem stranám – veřejné 
správě, veřejnosti i podnikatelům. K tomu se využívají již zmiňované nástroje marketingové 
komunikace, zejména public relations.

Úvodní krok by se mohl, podobně jako tomu bylo již v případě Komunikujícího města, 
zaměřit na zmapování celkové situace obce/města. Zjišťovalo by hodnocení současné situace 
– jak se lidem v daném místě žije, případně by se toto hodnocení pro větší názornost kompa-
rovalo s jinými obcemi/městy, včetně zahraničních. Příkladem je následující srovnání život-
ních podmínek dvou největších měst Jihomoravského kraje – Brna a Znojma. 

Kapitola 17 | Marketing v místním rozvoji
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Další navazující krok by se již mohl věnovat konkrétnímu místnímu podnikatelskému 
subjektu. Zde je nutné si uvědomit dvě odlišné situace: 

1. buď sledovaný podnikatelský subjekt (organizace) již existuje a v daném místě 
působí, 

2. nebo se teprve na úrovni veřejné správy a podnikatelských iniciativ připravuje, 
uvažuje se o jeho vzniku. 

V každém případě činnost podnikatelského subjektu (organizace) má v daném mís-
tě vždy přínosy (vznikají pracovní příležitosti, v podobě daní se odvádějí fi nanční pro-
středky, zvyšuje se atraktivita místa) i ztráty (zhoršení životních podmínek, bezpečnosti 
i  zdraví). Mezi organizacemi jsou značné odlišnosti podle toho, co a  v  jakém rozsahu 
konkrétnímu místu přinášejí i  o  co je připravují. Záleží na jejich velikosti (velký prů-
myslový podnik oproti rodinné fi rmě), na zaměření činnosti (chemická výroba oproti 
zdravotnickému zařízení) atd.  

U existující organizace je již možné zjišťovat, jak ji místní obyvatelé vnímají (hodnotí), 
v čem spočívají její přínosy i ztráty, resp. jaká jsou možná zlepšení (nápravná opatření). 

V opačném případě je nutné nejprve místní veřejnost náležitě a zcela otevřeně v duchu 
public relations informovat o zamýšleném podnikatelském záměru, o jeho místních příno-
sech i ztrátách. Teprve potom je možné se ptát, co na něj místní veřejnost říká a na základě 
zjištěných poznatků se snažit situaci s pomocí nástrojů marketingové komunikace vylepšit. 
Rozhodně při případné realizaci zamýšleného podnikatelského záměru je nutné v maximál-
ní míře respektovat a vstřícně reagovat na náměty a připomínky místní veřejnosti. 

V úvodu 1. kapitoly znázorňuje obr. 1-1 podstatu marketingu organizace (podniku). Lze 
ji zjednodušit do následující podoby. 

organizace

konkurencezákazníci

Obr. 17-2: Podstata marketingu organizace (podniku)
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Jak je vidět a jak už víme z 1. kapitoly, organizace komunikuje v prvé řadě se svými 
zákazníky. Pozornost se ovšem musí věnovat také konkurenci, minimálně její nabídce. Mělo 
by se na ni patřičně reagovat. Konečně do třetice je nutné sledovat komunikaci mezi kon-
kurencí a jejími zákazníky. Pokud se v ní objeví slabiny, je třeba jich náležitě využít ve svůj 
prospěch. 

V  této souvislosti by bylo možné označit obr. 17-1 rovněž za vystižení marketingu 
místa. Každá organizace (podnik) působí v konkrétním místě. Proto lze celkový marketing 
organizace (podniku) v konkrétním místě znázornit následujícím propojením obou před-
chozích obrázků.

Kapitola 17 | Marketing v místním rozvoji

podnik

konkurencezákazníci

veřejná správa

veřejnost

Obr. 17-3: Marketing organizace (podniku) v konkrétním místě

Z obrázku je patrné, že marketing místa by měl být nadřazen podnikovému mar-
ketingu, resp. obráceně – marketing podniku by měl respektovat, posilovat a podporo-
vat marketing místa. Plně to odpovídá představě T. Bati, jak je uvedena v konkrétním 
příkladu jeho systému řízení ve 2. kapitole. Podle ní má rozvoj místa prioritu před 
rozvojem podniku. 

Právě tento širší pohled bychom mohli považovat za typický pro současný marke-
ting. Snad by se dal stručně vymezit jako názorový posun od původního úzkého  soustře-
dění na pouhý úspěch podniku k dnešnímu důrazu na celkový rozvoj regionu. Díváme-li se 
totiž na dnešní  proměny marketingu, na první pohled nás zaujme především mohutný 
nástup elektronických komunikačních technologií v podobě Internetu s ním souvisejí-
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cích sociálních sítí nebo mobilních telefonů. Ovšem vedle tohoto instrumentálního obo-
hacení stojí za pozornost také posun v obsahovém zaměření. Odráží se mimo jiné i v sa-
motných defi nicích marketingu Americké marketingové asociace za několik posledních 
desetiletí. Dokazují změnu od výhradního zaměření na podnik a jeho ekonomickou pro-
speritu (původně dokonce jen na zisk)  k širšímu pohledu na přínosy, které skýtá  nejen 
majitelům, ale rovněž v podobě vytvořených hodnot samotným zákazníkům a dokonce 
okolní veřejnosti.

U nás má tento podnikatelský přístup navíc téměř stoletou tradici v díle Tomáše 
Bati. Nestaral se jen o výrobu a prodej, ale také o životní podmínky svých zaměstnanců, 
pro něž vybudoval například školu práce a nemocnici, stavěl pro ně rodinné domky atd. 
Dokonce pečoval nejen o  ně, ale o  všechny obyvatele Zlína. Lze zpětně říci, že svým 
přístupem k rodinám zaměstnanců i k obyvatelům přinejmenším celého města dokázala 
doslova změnit jejich životní styl. Původně nejrůznějšími sociálními problémy (alkoholi-
smus) postiženým venkovanům  dodal novou perspektivu a smysl života.

Konkrétní příklady 

Životní podmínky v Brně a ve Znojmě

Na konci roku 2009 prováděl Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podniká-
ní (IIMCE) pro Magistrát města Brna výzkum obyvatel jihomoravské metropole. Mimo 
jiné se zde v deseti položkách hodnotily podmínky pro každodenní život. Bylo dota-
zováno 506 osob starších 18 let. Stejná baterie otázek byla následně využita o několik 
měsíců později v březnu 2010 Výzkumným a poradenským centrem Soukromé vysoké 
školy ekonomické Znojmo při obdobném výzkumu pro Městský úřad Znojmo. Repre-
zentativní soubor čítal 560 tamních respondentů opět starších 18 let. V obou přípa-
dech byla rovněž použita stejná technika osobního dotazování – interview. Tím byly 
vytvořeny metodologické předpoklady pro následující komparaci dvou největších 
měst Jihomoravského kraje. 

Brno je se zhruba 380 000 obyvateli sídlem krajských orgánů. Znojmo má sice deset-
krát méně obyvatel, ale v rámci Jihomoravského kraje je skutečně jeho druhým největ-
ším městem. Pro jejich srovnání jsou v následujícím textu využita procenta kladných 
hodnocení ve výše zmíněných deseti vybraných položkách – viz tab. 17-1. Dopočitatel-
né podíly do 100 % představují naopak jejich negativní hodnocení.
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 Brno (v %) Znojmo (v %)

Čistota města 42 81

Městská hromadná doprava 75 76

Kulturní vyžití 80 67

Sportovní vyžití 61 60

Obchodní síť 86 64

Životní prostředí 43 76

Zdravotní péče 67 56

Pracovní příležitosti 39 15

Vedení města 58 61

Dobře se žije 73 85

Tab. 17-1: Kladná hodnocení životních podmínek v Brně a ve Znojmě 

V některých kladných hodnoceních jsou mezi oběma městy výrazné rozdíly, zejména u čisto-
ty města a životního prostředí, s nimiž jsou podstatně častěji (až dvojnásobně) spokojeni oby-
vatelé Znojma než Brna. V ostatních osmi položkách nejsou rozdíly tak dramatické. V zásadě 
shodně byly hodnoceny městská hromadná doprava, možnosti sportovního vyžití a spokoje-
nost s vedením města. Navíc jejich kladné vnímání přesahuje v obou srovnávaných městech 
nadpoloviční většinu. Městská hromadná doprava dosáhla dokonce tří čtvrtin – tzn. pouze 
čtvrtina obyvatel obou měst hodnotí městskou hromadnou dopravu negativně. 

Přednostmi Brna jsou možnosti kulturního vyžití, rozsáhlá obchodní síť, zdravotní péče 
a nabídka pracovních příležitostech, i když právě tato položka je v obou městech nejhů-
ře hodnocena ze všech deseti. Již v mezinárodním projektu Komunikující město se v po-
lovině 90. let ukázalo, že „čím je město menší, tím jsou možnosti pracovního uplatnění 
častěji označovány za špatné“. [5] Právě těmto problémům by měly místní samospráva 
spolu s veřejnou správou věnovat do budoucna podstatně větší pozornost.

Slabšími stránkami Brna jsou vedle právě zmíněných pracovních příležitostí také život-
ní prostředí a čistota. Obě jsou naopak spolu s tím, jak se zde dobře žije, přednostmi 
Znojma. Jeho rezervy ve srovnání s  Brnem jsou zdravotní péče a  zejména již uvede-
ná nabídka pracovních příležitostí. Znojemsko patří  tradičně i v rámci České republiky 
k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti.

Výše uvedené přednosti Brna jsou nesporné. Přesto i Znojmo dokáže oproti Brnu nabíd-
nout svým obyvatelům hodnoty, které jsou oceňované a hlavně nezastupitelné: jako 
čistota města, životní prostředí a zejména fakt, že se zde lidem prostě dobře žije. A to 
rozhodně není málo. Vždyť právě na zlepšení kvality těchto stránek života v našich měs-
tech a obcích se zaměřuje mezinárodní projekt Partnerství pro místní rozvoj.

Kapitola 17 | Marketing v místním rozvoji
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Projekt Partnerství pro místní rozvoj ve Znojmě

V  rámci příprav praktické aplikace mezinárodního projektu Partnerství pro místní 
rozvoj byl ve Znojmě proveden marketingový výzkum názorů a hodnocení tamních 
obyvatel. Cílem bylo zmapovat výchozí situaci a  získat empirické podněty pro ná-
sledné návrhy konkrétních marketingových opatření. Vlastní sběr informací probí-
hal od 9. do 16. 3. 2011 formou osobních rozhovorů s reprezentativním souborem 
578 respondentů starších 18 let. Nejprve šlo o to, který hospodářský podnik považují 
obyvatelé Znojma z hlediska dalšího rozvoje města za nejvýznamnější.

Nejvýznamnější podniky Znojma 

Následující tabulky dokládá pořadí prvních deseti nejčastěji jmenovaných. Na prvním 
místě skončil s výrazným náskokem Pegas Nonwovens, který byl uveden 129krát.

Pořadí Podnik Četnost

1. PEGAS NONWOVENS, s.r.o. 129

2. ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 82

3. FREEPORT LEISURE (CZECH REPUBLIC), s.r.o. 66

4. Znojemská dopravní společnost - Psota, s.r.o. 33

5. TOS ZNOJMO 26

6. EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o. 21

7. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. 15

8. .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. 12

9. ELEKTROKOV 11

10. KAUFLAND 10

11. Neuvedeno 37

12. Ostatní 136

Celkem 578

Tab. 17-2: Nejvýznamnější podniky ve Znojmě v roce 2011

Srovnání výsledků s obdobným výzkumem v roce 2010 se ukazuje, že pořadí je značně stabilní, 
zejména na prvních dvou místech. Opakované prvenství Pegasu Nonwovens zřejmě pramení 
z toho, že je obyvateli města vnímán jako prosperující podnik, nabízející v místě tolik potřeb-
né pracovní příležitosti. Znovín Znojmo zase přispívá svoji podnikatelskou činností k rozvo-
ji cestovního ruchu a k propagaci celé tamní vinařské oblasti. Oba zmíněné podnikatelské 
subjekty zaujímají v dalším rozvoji města z pohledu obyvatel výrazné dominantní postavení. 
Proto nás následně zajímalo, v čem konkrétně spatřují respondenti jejich klady, ale i zápory. 
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Přehled předností společnosti Pegas Nonwovens podává následující tabulka.

Klady

Pracovní příležitosti 97 x

Prosperuje 17 x

Zahraniční obchod 9 x

Dobré platy 8 x

Reprezentace Znojma 7 x

Sponzoring 4 x

Geografi cká poloha 4 x

Působení na akciovém trhu 3 x

Odvod daní městu 3 x

Ostatní 5 x

Tab. 17-3: Klady společnosti Pegas Nonwovens

Dominantní je především ekonomická působnost společnosti Pegas Nonwovens – ať 
v již zmiňované nabídce pracovních příležitostí, ve fi nančních přínosech pro město i za-
městnance či přímo ve sponzorských aktivitách. 

V navazující další tabulce jsou zpracovány odpovědi na negativní stránky působení spo-
lečnosti Pegas Nonwovens.

Zápory

Nevím, nic 58 x

Nízké mzdy 13 x 

Znečištění prostředí 12 x

Zabírá zemědělskou půdu 7 x 

Mimo centrum (dojíždění) 7 x 

Málo pracovních příležitostí 7 x

Nepřetržitý výrobní provoz 6 x 

Hluk, nákladní auta 4 x 

Malé příspěvky na sport a kulturu 4 x 

Zahraniční (lucemburská) fi rma 3 x 

Stále se rozšiřuje 2 x 

Korupce 2 x 

Ostatní 5 x 

Tab. 17-4: Zápory společnosti Paegas Nonwovens

Kapitola 17 | Marketing v místním rozvoji
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Rovněž zápory se týkají v prvé řadě ekonomických stránek (mzdy, pracovní příležitosti, 
výrobní provoz, příspěvky na sport a kulturu), ale také životního prostředí (znečištění, 
hluk, stavební práce).

I v případě druhého nejvýznamnějšího podniku Znovínu Znojmo začneme opět nejpr-
ve přehledem nejčastěji uváděných předností.

Klady

Proslavení Znojma 27 x 

Rozvoj turistického ruchu 17 x 

Kvalitní víno 16 x 

Pracovní příležitosti 8 x

Rozvoj vinařství 8 x 

Ostatní 2 x 

Tab. 17-5: Klady společnosti Znovín Znojmo

Tentokrát se klady týkají spíše marketingových dopadů jako jsou propagace města, roz-
voj místního cestovního ruchu či rozvoj vinařství. 

V případě navazujícího přehledu negativních hodnocení je na první pohled patrné, že 
ve srovnání s předchozím podnikem Pegas Nonwovens je jich podstatně méně, což je 
pro Znovín Znojmo nesporně dobrá vizitka.

Zápory

Žádné nejsou 41 x

Špatná dopravní dostupnost 10 x 

Vyšší konzumace alkoholu 6 x 

Zhoršující se kvalita vín 5 x 

Málo pracovních míst 5 x 

Ostatní 11 x 

Tab. 17-6: Zápory společnosti Znovín Znojmo

Uváděné zápory se však opět vracejí do ekonomické oblasti – dopravní dostupnost, kva-
lita produkce a málo pracovních příležitostí.

Hodnocení Městského úřadu Znojmo

V rámci mezinárodního projektu Partnerství pro místní rozvoj nás však zajímá, jak ve-
řejnost hodnotí nejen místní podniky, ale také místní veřejnou správu. Proto jsme se 
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v otevřené otázce nejprve zeptali na to, v čem vidí obyvatelé Znojma nejdůležitější úkol 
znojemské radnice pro další rozvoj města. 

Největší část (21 %) respondentů si myslí, že nejdůležitějším úkolem znojemské radnice 
by mělo být řešení zadluženosti města. Na dalších místech bylo snížení nezaměstna-
nosti (9 %), vybudování obchvatu (7 %) a omezení korupce (6 %).  Ostatní respondenti 
uvedli něco jiného nebo nedokázali odpovědět. 

Podobně jako v případě výše zmíněné dvojice nejčastěji jmenovaných nejvýznamněj-
ších podniků pro rozvoj města (tzn. Pegas Nonwovens a Znovín Znojmo) se jedná pře-
devším o ekonomické problémy. 

Následně jsme se zajímali o to, nakolik radnice uvedené úkoly skutečně řeší. Bohužel 
více než polovina dotazovaných (55 %) si myslí, že znojemská radnice je neřeší a 13 % 
nedokázalo odpovědět.

Navíc uvedené názory na činnost Městského úřadu Znojmo jsou všeobecným míněním. 
Respondenti je vyjádřili shodně bez ohledu na své sociodemografi cké charakteristiky 
– tzn. pohlaví, věk a  dosažené vzdělání. Vypočítané hodnoty Pearsonova koefi cientu 
kontingence se pohybovaly pouze do 0,15.

Závěrečná shrnutí a doporučení

Smyslem projektu Partnerství pro místní rozvoj není pouze zjistit hodnocení a názory 
obyvatel na místní podniky a veřejnou správu, ale hlavně využít těchto poznatků pro 
následné zlepšení situaci – pro další rozvoj místa. Tak by to tomu mělo být i v případě 
Znojma.

Již zmíněné klady i zápory obou v letech 2010 i 2011 nejčastěji uváděných podniků (tzn. 
Pegas Nonwovens a Znovín Znojmo) přinášejí podněty k řadě praktických kroků. Před-
ně by bylo vhodné všechny klady dále posilovat, rozvíjet a hlavně občanům města nále-
žitě komunikovat. Konkrétně v případě Pegas Nonwovens by se mohlo jednat o častější 
využívání sponzoringu, což se objevuje i v jeho uváděných záporech. Právě zmíněná 
negativa by bylo potřebné pokud možno odstraňovat, nebo alespoň obyvatelům města 
vysvětlovat v rámci aktivit public relations.

Naznačená doporučení se však ve stejné, ne-li větší míře týkají také představitelů měs-
ta na znojemské radnici. Vždyť mnozí se právě díky občanům teprve necelý půlrokem 
před  konáním druhého výzkumu v roce 2011 dostali do současných nových pozic a 
vedoucích funkcí.  V předchozí  části uvedené názory právě jim nabízejí  četné náměty 
pro další práci, stejně jako oprávněná očekávání voličů. Za obzvláště závažné lze po-
važovat to, co již bylo zmíněno výše, že zjištěná hodnocení mají všeobecnou platnost, 
neprojevily se v nich žádné  výraznější odlišnosti podle sledovaných sociodemografi c-
kých skupin obyvatel Znojma.
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Jak již bylo naznačeno v předchozím textu kapitoly, nedílnou součástí úspěšné realizace 
projektu Partnerství pro místní rozvoj je využívání konkrétních nástrojů marketingové 
komunikace. Z předchozího textu je totiž patrné, že Pegas Nonwovens je ve srovnání se 
Znovínem Znojmo zatím vnímán spíše jako podnik zaměřený převážně na ekonomic-
kou činnost a jeví se jako uzavřený sám do sebe. Právě u něj by mohl městský úřad ini-
ciovat větší zapojení do místního dění a hlavně do dalšího rozvoje města. Bylo by to ku 
prospěchu všem třem hlavním aktérům projektu Partnerství pro místní rozvoj – Měst-
skému úřadu Znojmo, obyvatelům města i samotnému podniku Pegas Nonwovens, 
neboť naznačené návrhy opatření by se patřičně komunikovaly. Je nepochybné, že by 
to přispělo ke zvýšení spokojenosti znojemské veřejnosti, ale také ke zlepšení image 
města i participujících podniků.

Otázky k procvičení:

1. Jak se chápe území, místo v rámci marketingu území?
2. Co se považuje za rozvoj území, místa?
3. Jaký je obsah marketingu území? Co jsou jeho hlavní cílové segmenty?
4. Jak se marketing území dělí?
5. Co je podstatou projektu Partnerství pro místní rozvoj?
6. Jaký je vztah mezi marketingem organizace a marketingem místa?
7. Co vyplývá z porovnání životních podmínek obyvatel Brna a Znojma?

Rady pro začátečníky

1. Z pozice nadřazeného a zodpovědného orgánu veřejné správy (viz obr. 17-1) 
zmapujte nejdůležitější místní podnikatelské subjekty, jejichž aktivity význ-
amným způsobem zhoršují životní podmínky obyvatelům.

2. Pokuste se zjistit, nejlépe objektivizovanými postupy marketingového vý-
zkumu (sociologického výzkumu či výzkumu veřejného mínění), názory 
místních obyvatel na životní podmínky a na vliv těchto podnikatelských ak-
tivit. 

3. Navrhněte konkrétní praktická opatření ke zlepšení situace a komunikujte je 
s oběma skupinami partnerů (tzn. s veřejností i s podnikateli).
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| Místo závěru: marketing pro každého!

Místo závěru: marketing pro každého!
Již v úvodu bylo naznačeno, že ať chceme nebo nechceme, marketing se v dnešní době dotý-
ká každého z nás. Předně jako zákazníků, kteří denně něco nakupují. Po přečtení předešlých 
stránek bychom měli lépe chápat například to, proč je v obchodech tolik různých značek 
zubních past nebo pracích prášků, proč je stále více hypermarketů nebo McDonaldů, proč 
všude kolem vidíme ceny končící na devítky, proč si připadáme jako štvanci propagačních 
kapaní a mnohé další otázky, s nimiž si jako běžní zákazníci občas lámeme hlavu.

S odkazem na úvod bychom si dále měli alespoň uvědomovat, že když nosíme nej-
různější reklamní předměty, jako jsou igelitové tašky, deštníky nebo trička potištěná logem 
fi rmy nebo značkou produktu, stáváme se neplacenými marketingovými pomocníky. 

Konečně do třetice bylo v  úvodu nastíněno, že všechno, co tato knížka popisuje, 
můžeme využít také sami pro sebe a vyzkoušet si na sobě. V určitých situacích (chceme se 
stát členy golfového klubu, chceme, aby si nás někdo vybral za životního partnera, chceme se 
dostat do vedení politické strany), ať se nám to líbí nebo ne, je každý z nás produktem, který 
se snaží v tomto konkurenčním boji uspět – být vybrán, zvolen, přijat. Snad nejmarkantnější je 
to v případě trhu pracovních sil, kde se téměř každý z nás čas od času uchází o nějaké místo. 
Naznačme si na závěr alespoň ve stručnosti, jak lze v této situaci využít v předchozím textu 
probírané marketingové nástroje a postupy. 

Již jsme si uvedli, že není nic složitého si udělat SWOT analýzu sama sebe – tedy jakousi 
inventuru toho, jak se vidíme, nebo ještě lépe, jak nás může vnímat naše okolí, v čem jsou 
naše silné a slabé stránky, v čem by mohly být pro nás příležitosti nebo naopak hrozby.

Podobně by mělo být samozřejmostí využívat marketingové informace o trhu pracov-
ních sil, na který se zaměřujeme. Nejjednodušší budou přehledy o demografi ckém vývoji, 
o nezaměstnanosti, počtech volných pracovních míst, průměrných mzdách apod., jak je po-
skytují dejme tomu na svých internetových stránkách státní statistické orgány. Možná, že se 
dostaneme až k výsledkům zpravodajských přehledů či dokonce výzkumů o situaci v pod-
nicích. V každém případě stojí za to si projít na internetu poptávku organizací po určitých 
profesích, případně nabídku personálních agentur. Určitě budeme také sledovat inzerci ve 
sdělovacích prostředcích.

Konečně se dostáváme k  tomu nejpodstatnějšímu: a  sice uvědomit si, v  čem spočí-
vá naše nabídka pro daný trh, nebo-li jak vypadá náš marketingový mix. Představme si, že 
chceme být třeba ředitelem nebo jeho řidičem, v každém případě je to vždy velmi podobné. 
Postupně si tedy probereme jednotlivé složky marketingového mixu.

Začneme pochopitelně jádrem produktu. Jako ředitel můžeme mít schopnost vyvést 
podnik z  krizové situace, provést zásadní restrukturalizaci, expandovat na nové trhy atd. 
Naopak u řidiče by to byly takové vlastnosti jako diskrétnost, přesnost, spolehlivost, rychlost 
jízdy, bezpečnost jízdy apod. V reálném produktu by kvalitou ředitele mohly být jeho před-
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chozí manažerské výsledky, dosažená kvalifi kace (studium), nejrůznější certifi káty a oceně-
ní, znalost cizích jazyků, délka praxe nebo naopak mládí. Řidič by mohl zase vykázat výsled-
ky v automobilových soutěžích a testech, reference z předchozích zaměstnání. Za varianty 
provedení bychom u ředitele, stejně jako u řidiče chápali především jejich demografi cké cha-
rakteristiky (pohlaví, věk, národnost). Jejich designem a obalem by mohlo být to, jak vypa-
dají, jak se oblékají, jak o sebe dbají, jak vystupují a působí na své okolí. Za značku bychom 
brali obecnou známost jejich jména (třeba u novinářů používané zkratky jejich jmen, tzv. 
novinářské značky, u umělců pseudonym jako Sting, Bob Dylan) a úspěchy, jež jsou s tímto 
jménem spojené – například ředitel v mládí zvítězil na olympijských hrách, řidič byl zase 
známý automobilový závodník. 

Rozšířený produkt by v  případě ředitele mohl znamenat jeho nadstandardní osobní 
vazby například s nejvyššími politiky doma i v zahraničí, s fi nančníky či dokonce s konku-
renty. K přednostem řidiče by naopak mohlo patřit to, že je svobodný, bez rodinných závaz-
ků a může tudíž být čtyřiadvacet hodin k dispozici, včetně sobot a nedělí, bydlí nedaleko 
podniku, má volnou garáž.

Za cenu by se považovaly jejich fi nanční (především mzdové) a jiné materiální nároky.
Do distribuce by patřilo místo jejich bydliště, ochota se v případě potřeby přestěhovat, 

resp. dojíždět do zaměstnání, jezdit na služební cesty atd.
Konečně v propagaci by šlo o  to, jak mají napsaný strukturovaný životopis, zda si 

podali inzerát, jak dbají o svoji medializaci, zda využijí zprostředkujících služeb personál-
ních agentur apod. 

Jak je tedy vidět, opravdu každý si může v marketingu a v této knížce najít pro sebe 
poučení. Každý by po jejím přečtení měl být schopen vnímat každodenní život, okolní svět, 
ale především sama sebe poněkud jinak, nově. A to by nemuselo být nakonec zas až tak málo. 
Obzvláště pokud dokáže tento nový, marketingově poučený pohled promítnout také do své 
každodenní podnikatelské a manažerské práce. 
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| Doporučená literatura

Doporučená literatura
Tak jako bylo snahou v předchozím textu vystihnout co nejstručněji podstatu marketingu, 
tak také v případě další doporučené literatury nejde o to, sepsat sáhodlouhý seznam všech 
možných děl, jež byla o marketingu kdy a kde napsána. Jsou toho skutečně metry a kilogra-
my, pro tuto potřebu doporučuji raděj návštěvu rejstříků vědeckých knihoven. Pro čtenáře 
takto pojaté knihy jsem se omezil, kromě již v textu citované literatury, pouze na následující 
pětici časem úspěšně prověřených knižních titulů. I v tomto případě jsem přesvědčen, že 
méně může někdy znamenat více. Navíc se jedná o jejich nejnovější a u nás běžně dostupná 
vydání.

Kotler, Ph., Marketing management.
12. vydání, Grada Publishing, Praha 2007, 792 s., ISBN 978-80-247-1359-5 

Kotler, Ph. – Caslione, J. A. Chaotika – Řízení a marketing fi rmy v éře turbulencí.
1. vydání, Computer Press, Brno 2009, s. 214, ISBN 978-80-251-2599-1

Salomon, M. R., Marshall, G. W., Start, E. W. Marketing.
1. vydání, Computer Press, Brno 2006, 572 s., ISBN 80-251-1273-X

Světlík, J. Marketing – cesta k trhu.
2. vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2005, 340 s.,
ISBN 80-86898-48-2

Zamazalová, M., a kol. Marketing.
2. vydání, C. H. BECK, Praha 2010, 499 s., ISBN 978-80-7400-115-4
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